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สรุปสาระส าคัญ   

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management: PM) เป็นกระบวนการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายโดยการ  “เช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับ องค์กร หน่วยงาน และบุคคล เข้าด้วยกัน” 

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน   
ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนการปฏิบัติงานท่ีจะต้องท าให้ชัดเจน และสอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์กร  
ขั้นตอนท่ี 2 การตดิตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง 
 ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้ดียิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อวัดความส าเร็จของงานโดยเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ครั้ง

แรก 
ขั้นตอนท่ี 5 การน าผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ ผู้ปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance indicator –KPIs)  
ตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance indicator–KPIs) เป็นเครื่องมือก าหนดเป้าหมายการท างาน ของบุคคล

ร่วมกัน ในระดับองค์กร หน่วยงาน และ บุคคล   ซึ่งหัวหน้าสามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน หาแนวทางในการพัฒนาลูกน้อง 
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดผลงานหลักท่ีก าหนดนั้น ๆ เพื่อจะได้ให้สิ่งจูงใจส าหรับการเสริมเสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลงานท่ีดี 

วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัด  
วิธีการถ่ายทอดตัวช้ีวัด จะมี 4 วิธี โดยมีจุดเริ่มต้นเดียวกันคือจะเริ่มต้นของปัญหาของงาน ดังนี้ 
1) การถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (Gold Cascading Method)

 - ถ่ายทอดลงมาโดยตรง 
- แบ่งค่าตัวเลขเป้าหมาย 
– การแบ่งเฉพาะด้านท่ีมอบ

2) การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer – Focused Method)
ขั้นตอนการก าหนดนั้นต้องรู้ว่าเรามีงานบริการอะไร และ เราส่งอะไรให้กับผู้ขอรับบริการ และ ดูความคาดหวังของ

ผู้ขอรับบริการ มาเป็นตัวก าหนด   
1. เลือกงานบริการและลูกค้า เช่น การให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกและการให้ บริการแก่ลูกค้า ภายใน

(บุคคลากรที่เข้าอบรม) 

การก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 

1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 2/ 2565 

3 กรกฎาคม 2565 

นายพีรพัฒน์ พจน์สมพงษ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

นางสาวฉวีวรรณ  ควันมี  เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี  



2. เลือกมิติที่จะใช้ประเมิน เช่น เลือกประเมินความรวดเร็ว ความถูกต้องในการให้บริการ และ  ความสุภาพใน
การให้บริการของผู้ให้บริการ (วัดความรู้/ความพึงพอใจ/วัดการใช้ประโยชน์) 

3. ก าหนดช่วงเวลาและกลุ่มเป้าหมายในการประเมิน ช่วงเวลาที่จะประเมิน ก าหนดกลุ่ม ตัวแทนผู้ให้ข้อมูล
ออกแบบวิธีการและแบบฟอร์มส าหรับการประเมิน (ผู้เข้าอบรม/ผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ก่อนหลัง) 

4. ก าหนดวิธีการเก็บข้อมูล ให้ผู้รับบริการกรอกแบบส ารวจหรือการสัมภาษณ์ผู้รับบริการ และ ประมวลข้อมูล
(ข้อสอบ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน/โปรแกรม) 

3) การไล่เรียงตามผัง การเคลื่อนของงาน ( Work Flow Charting Method )
เป็นรูปแบบการคลี่งาน หรือเอากระบวนการขั้นตอนการท างานมาคุยกัน งานท่ีใช้วัดมีขั้นตอน วิธีการ อะไรบ้าง เพื่อ

ก าหนดตัวช้ีวัดที่แตกต่างกัน สามารถแยกส่วนของงานตัวช้ีวัดแต่ละคนไม่เหมือนกันตามหน้าที่ที่ท า ก าหนดรายละเอียดของ
ตัวช้ีวัดได้อย่างชัดเจน  

4) การพิจารณาจากประเด็นท่ีส าคัญที่ต้องปรับปรุง (Issue-Driven)
- พิจารณาปัญหา/ประเด็นของหน่วยงาน
- หาแนวทาง/โครงการในการปรับปรุงแก้ไข
- พิจารณาหน้าท่ีรับผิดชอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องแนวทาง/โครงการในการปรับปรุง
- ก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน
- ก าหนดวิธีการประเมิน

4) การก าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลอย่างมีคุณภาพ
การก าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลอย่างมีคุณภาพ จะใช้ต้นแบบ “SMART” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เจาะจง (Specific) มีความเจาะจงว่าต้องการท าอะไรและผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร
2. วัดได้ (Measurable) ต้องวัดผลที่เกิดขึ้นได้จริง ไม่เป็นภาระ ตัวช้ีวัดไม่มากเกินไป
3. เห็นชอบ (Agreed upon) ต้องได้รับการเห็นชอบ ซึ่งกันและกันระหว่างผู้บังคับบญัชาและ ผู้ใตบ้ังคับบญัชา

4.เป็นจริงได้ (Realistic) ต้องท้าทายและสารมารถท าส าเรจ็ได ้
5. ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม (Time Bound) มีระยะเวลาท างานท่ีเหมาะสมไม่สั้นไม่ยา เกินไป

 ค าแนะน าส าหรับการจัดท าตัวชี้วัดอย่างมีคุณภาพ 
1. ค านึงถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพ ตัวช้ีวัด S M A R T
2. ค านึงถึงการมอบหมายงาน/หน้าท่ีความรับผิดชอบ อย่าตั้งตัวช้ีวัดที่ไม่ใช่งานของเรา
3. ค านึงถึงอ านาจจ าแนก ความสอดคล้องกับเปา้หมายผู้บังคับบัญชา หน่วยงานและกรอบเวลา
4. มีจ านวนเวลาเหมาะสม (ประมาณ 4-7 ตัว) ครอบคลุมเนื้องาน ความคาดหวังที่ส าคญัและควร มีน้ าหนักไม่น้อย

กว่า 10% 
5. ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูล

  การวิเคราะห์งานเพ่ือก าหนดตัวขี้วัดรายบุคลล ในการพิจารณาก าหนดการวิเคราะห์งานเพื่อก าหนดตัวช้ีวัด
รายบุคคล ให้พิจารณา 4 เรื่อง ดงันี้  

1. ภารกิจเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
2. ท าแล้วได้ผลลัพธ์คืออะไร
3. สามารถวัดผลส าเร็จได้ด้วยวิธีใดบ้าง
 4.เก็บข้อมูลยากเกินไปหรือไม ่

  ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และที่มา ในเรื่องการก าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล ท่ีตนเอง
ได้รับการ ประเมิน ทราบถึงความเช่ือมโยงของระบบการบริหารงาน (Performance Management : PM) และ ตัวช้ีวัด 
ผลงานหลัก (Key Performance indicator–KPIs) ผลักดันให้เราต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ สอดคล้องกับทิศทาง 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้ตนเองทราบว่าต้องท างานอย่างไรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยใช้เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับบุคลากรท่านอื่นๆ ในการประเมินความสามารถของตัวเอง 
นอกจากน้ียังสามารถน าไปประยุกต์กับการเขียนงาน หรือโครงการ เพื่อบริหารจัดการโครงการให้มี คุณภาพ และมีแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และก าหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของตนเองได้  



    (ลงนาม).............................................................. 
                                                                      (นางสาวฉวีวรรณ  ควันมี) 
                                                               ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 

        (ลงนาม)................................................................. 
                 (นายเจษฎา   สาระ) 

                                                         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 

      (ลงนาม)............................................................... 
        (นายอนุวัชร  โพธินาม) 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
 ผู้รับรองผลการพัฒนาความรู้ 



กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพ่ือแสดงว่า

นางสาวฉวีวรรณ ควันมี
ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(LDD e-Training)
หลักสูตร การก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รุ่นที่ 2/2565 : พฤษภาคม 2565- กันยายน 2565

(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร
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