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สารบัญ 

บทท่ี  ๑  การบริหารผลการปฏิบตัิราชการและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ     ๑ 

บทท่ี  ๒  ระบบการประเมินผลการปฏบิัติราชการกรมทางหลวง      ๖ 

- แผนการดาํเนนิงานตามระบบประเมินผลการปฏิบตัิราชการของ กรมทางหลวง   ๖ 

- หลักเกณฑประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมทางหลวง     ๑๒ 

- แบบฟอรมท่ีใชในการประเมินผลการปฏบิัติราชการกรมทางหลวง   ๑๗ 

- ขั้นตอนการดาํเนินการตามระบบประเมินผลการปฏบิัตริาชการ    ๑๗ 

- ขอแนะนําในการดําเนินการตามหลักเกณฑกรมทางหลวง    ๑๘ 
 

บทท่ี  ๓   การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน               ๒๑ 

บทท่ี  ๔  การประเมินสมรรถนะ          ๒๓ 

บทท่ี  ๕  การแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา     ๓๔ 

บทท่ี  ๖   ตัวอยางแบบฟอรมท่ีเก่ียวของกับการประเมินการปฏิบตัริาชการ    ๓๗ 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  หนังสือสํานักงาน ก.พ. วาดวยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ภาคผนวก ข ตัวอยางตัวชี้วัดของกลุมงานตางๆ ในสังกัดกรมทางหลวง 

:  



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

บทที่ ๑ 

การบริหารผลการปฏบัิติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

 สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ไดกําหนดใหขาราชการพลเรือนมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือใชประกอบการพิจารณาแตงตั้งและเล่ือนเงินเดือน ท้ังนี้ตามมาตรา ๗๔ 
กําหนด “ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเล่ือนเงินเดือนใหตามควรแก
กรณีตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.และจะใหบําเหน็จความชอบอยางอ่ืน ซ่ึงอาจเปนคาชมเชย เคร่ืองเชิดชูเกียรติ 
หรือรางวัลดวยก็ได” และตามมาตรา ๗๖ “ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใชประกอบการพิจารณาแตงตั้งและเล่ือนเงินเดือน  ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก .พ .  กําหนดผลการประเมินตามวรรคหน่ึง  ใหนําไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการดวย” 

 ในการนี้  หนวยงานตางๆจึงจําเปนตองมีการจัดทําระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานข้ึน  โดยใหผู รับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีของหนวยงาน หรือหนวยงานที่ เกี่ยวของเปน
ผูดําเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑  ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ  หมายถึงกระบวนการดําเนินการอยางเปนระบบเพ่ือผลักดันใหผล

การปฏิบัติราชการของสวนราชการบรรลุเปาหมาย โดยการเช่ือมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับ
องคกร หนวยงาน และบุคคลเขาดวยกัน โดยผานกระบวนการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน การพัฒนา
ผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ท่ีสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนด และมีการนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาตอบแทนความดี
ความชอบแกผูปฏิบัติงาน (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักงาน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๒) 

๑.๒  ความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
การบริหารผลการปฏิบัติราชการเปนกลยุทธหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเนนความสําคัญ

ของการมีสวนรวมระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันผลการปฏิบัติราชการใหสูงข้ึน จึง
นับวามีความสําคัญและเปนประโยชนท้ังตอสวนราชการและผูปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง สรุปไดดังนี้ 
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 ๑.๒.๑ ประโยชนตอสวนราชการ 

๑)  การปฏิบัติราชการของผูปฏิบัติงานทุกระดับสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายของสวน
ราชการ 

๒) การบริหารผลการปฏิบัติราชการเปนกระบวนการตอเนื่องท่ีจะชวยผลักดันให
ผูปฏิบัติงานทุกระดับ ทํางานเพื่อผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของสวนราชการ 

  ๓) การนําตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator หรือท่ีเรียกโดยยอวา KPI) มาใช
เปนเคร่ืองมือกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติงานระดับองคกร ทําใหผูบริหารสามารถเก็บรวบรวมขอมูลผล
การปฏิบัติงานเพ่ือนํามาสรางเปนขอมูลฐาน (Baseline) สําหรับการเทียบเคียง (Benchmark) เพ่ือปรับปรุง
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในอนาคต 

๑.๒.๒ ประโยชนตอผูปฏิบัติงาน 
๑)  การกําหนดใหมีการวางแผนปฏิบัติราชการเปนรายบุคคล นอกจากชวยใหผูปฏิบัติงานแต

ละคนรับทราบเปาหมายผลการปฏิบัติราชการของตนอยางชัดเจนตั้งแตตนรอบการประเมินแลว ยังชวยให
เห็นภาพความเช่ือมโยงของงานท่ีตนรับผิดชอบกับผลสําเร็จขององคกรไดชัดเจนข้ึนอีกดวย 

๒) ผูปฏิบัติงานจะไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมและตรงความตองการของแตละบุคคล
มากข้ึน เนื่องจากกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการกําหนดไววา ตองมีการติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการเปนรายบุคคลเพื่อแกปญหาขอขัดของในการทํางาน อันจะนําไปสูการปรับเปล่ียนแนวทาง/วิธีการ
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาตัวผูปฏิบัติงานใหสามารถทํางานมุงเปาสูความสําเร็จขององคกรไดดียิ่งข้ึน 

๓) การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะมีความชัดเจนและเปนธรรมมากย่ิงข้ึน  เพราะส่ิงท่ี
ประเมินมาจากเปาหมายของงานท่ีมีการมอบหมายกันไวอยางเปนทางการ และผูรับการประเมินจะได
รับทราบแลวตั้งแตตนรอบการประเมิน 

๑.๓ กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการประกอบดวย ๕ ข้ันตอนหลัก ไดแก (๑) การวางแผนและ
การกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ (๒) การติดตามผลการปฏิบัติราชการ (๓) การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (๔) การนําผลท่ีไดมาใชในการพัฒนา และ (๕) การนําผลท่ีไดมาใชในการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

                               

 

ประชุมติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการ 

การนําผลท่ีไดมาใช

ในการพัฒนา  

การนําผลท่ีไดมาใชในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

การวางแผนและกําหนด

เปาหมายผลการปฏิบัติราชการ 

แผนภาพท่ี ๑.๑ กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
 

  ๑.๓.๑   การวางแผนและการกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ 

  เปนการกําหนดผลสําเร็จของงานและเปาหมายท่ีองคกรคาดหวังจากผูปฏิบัติงานและ
หนวยงานระดับตางๆซ่ึงผลสําเร็จของงานโดยรวมของผูปฏิบัติงานทุกระดับจะสงผลตอความสําเร็จตาม
เปาหมายขององคกร 

  ในข้ันตอนแรกน้ีผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานจะรวมกันวางแผนและกําหนดข้ันตอน/
วิธีการปฏิบัติราชการ เพื่อใหท้ังสองฝายเขาใจรวมกันเกี่ยวกับเปาหมายขององคกรวาจะตองทําอะไรให
สําเร็จในเวลาใด เหตุใดจึงตองทําส่ิงเหลานั้น และผลสําเร็จท่ีคาดหวังควรมีคุณภาพอยางไร 

  การวางแผนและการกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ อาจดําเนินการตามขั้นตอน
ตางๆ ดังนี้ 

๑) กําหนดปจจยัช้ีวัดผลสําเร็จของงาน รวมทั้งมาตรฐานผลงานท่ีสามารถวัด ประเมิน 
เขาใจ ตรวจสอบได มีความเที่ยงธรรม และสามารถปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จไดจริง 

  ๒) กําหนดผลงานพ้ืนฐานท่ีผูปฏิบัติงานตองทําใหสําเร็จ 
  ๓) กําหนดแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลท่ียืดหยุน ปรับเปล่ียนตามเปาหมายและแผนงาน

ขององคกรไดเม่ือจําเปน โดยผูบังคับบัญชาสามารถนําแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลนี้มาใชอางอิง
ประกอบการติดตามการปฏิบัติ งานเปนระยะๆได 
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๑.๓.๒  การติดตาม    

  การปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการ/งานตางๆ จําเปนตองมีการติดตามความกาวหนา
อยางตอเนื่อง เพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานในแตละชวงเวลาวาสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม 
ท้ังนี้ นอกจากเพื่อเปนการประเมินแนวโนมความเปนไปไดของความสําเร็จของการปฏิบัติราชการแลว ยัง
เปนการทําความเขาใจปญหาขอขัดของตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และตองการปรับเปล่ียนแนววิธีการดําเนินงาน 
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย 

  แมการติดตามผลการปฏิบัติราชการอาจใชการประชุมเพื่อพิจารณาความกาวหนาอยางเปน
ทางการหรืออาจใชการติดตามอยางไมเปนทางการก็ได แตส่ิงท่ีสําคัญก็คือการที่ผูบังคับบัญชาตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดรอบการประเมิน เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับเปาหมายเปนระยะๆหากพบ
สถานการณท่ีอาจสงผลใหการปฏิบัติราชการไมบรรลุเปาหมายก็จะไดชวยแกไขปญหาอยางทันทวงที 
เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดผลตามเปาหมายท่ีกําหนดภายในรอบการประเมินนั้น 

๑.๓.๓  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  หมายถึง  การประเมินความสําเร็จของงานอันเปนผลมา
จากการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน  ดวยวิธีการท่ีองคกรกําหนด  โดยเปรียบเทียบ
ผลงานกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑมาตรฐานผลงานที่ผูบังคับบัญชาและ
ผูปฏิบัติงานกําหนดรวมกันไวตั้งแตตนรอบการประเมิน 

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการซ่ึงเปนวงจรที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  โดยการประเมินเปนการวัดผลสําเร็จของงานในชวงเวลาท่ี
กําหนดไวแนชัด เพ่ือเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานกับเปาหมายในการปฏิบัติราชการของแตละบุคคลหรือ
องคกรวาเปนอยางไร 

๑.๓.๔  การนําผลการปฏิบัติราชการมาใชในการพัฒนาบุคลากร  

  ผลท่ีไดจากการติดตามผลการปฏิบัติราชการในข้ันตอนท่ีผานมา จะชวยใหผูบังคับบัญชา
ไดรับทราบขอมูลสําคัญ ๒ สวนคือ 

๑)  ผลสัมฤทธ์ิของงาน อันเปนการสะทอนใหเห็นถึงความคืบหนาของเน้ืองานวา
ผูปฏิบัติงานไดดําเนนิการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวไดดีเพยีงไร 

  ๒) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เปนการพิจารณาวาในการปฏิบัติงานนั้นผูปฏิบัติงานได
แสดงพฤติกรรมท่ีคาดหวังมากนอยเพียงไร 

ดังนั้น การพัฒนาจึงหมายรวมถึงท้ังการพัฒนางานและการพัฒนาผูปฏิบัติงาน ซ่ึง
ผูบังคับบัญชาจะตองพิจารณาขอมูลท้ังสองสวนรวมกันเพื่อนําไปใชเปนหลักในการกําหนดแนวทางการ

 4 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๑.๓.๕  การนําผลที่ไดมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

  การนําการบริหารผลการปฏิบัติราชการมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถ
นํามาใชไดโดยการใหเปนรางวัล เพื่อเปนการตอบแทนแกบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีปฏิบัติราชการไดผลสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีตกลงรวมกัน  เพื่อจูงใจใหบุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาวทุมเทในการทํางานเพื่อใหไดผล
งานท่ีดีตอไปและจูงใจใหบุคลอ่ืนไดเห็นวาผูท่ีตั้งใจปฏิบัติงานจนมีผลการปฏิบัติราชการออกมาดี ก็จะ
ไดรับรางวัลเปนส่ิงตอบแทน  และจะเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการของตนเองใหดีข้ึนใน
อนาคต 

  หลักสําคัญของการนําผลที่ไดมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล  คือ  รางวัลนั้นจะตอง
ทําใหผูรับรูสึกวาตนเองไดรับการปฏิบัติท่ีพิเศษแตกตางจากผูอ่ืนท่ีไมไดรับรางวัล  และรางวัลนั้นมีคุณคา
พอเหมาะพอสมกับส่ิงท่ีตนเองเสียสละไปเพ่ือใหไดรางวัลนั้นมา  เชน  การอุทิศเวลาสวนตัวทํางานนอก
เวลาราชการเพ่ือใหงานสําเร็จ เปนตน 

  โดยรางวัลท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบใหแกผูปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและพฤติกรรมท่ีดีอาจ
เปนไดท้ังรางวัลท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  ตัวอยางรางวัลอยางเปนทางการ  เชน  การพิจารณาให
ไดรับการเล่ือนเงินเดือนในอัตราท่ีสูงเปนพิเศษ  เปนตน  สวนตัวอยางรางวัลท่ีไมเปนทางการ  เชน  การ
กลาวชมเชยผูมีพฤติกรรมในการทํางานท่ีพึงประสงค  เปนตน 

๑.๔   ขอบเขตของระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

 การบริหารผลการปฏิบัติราชการ  แมจะเปนกระบวนการท่ีประกอบดวย ๕ ข้ันตอน  อันไดแก  การ
วางแผน  การติดตาม  การประเมิน  การพัฒนา  และการนําผลที่ไดมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล  แต
เนื่องจากระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการในราชการพลเรือนไทยยังเปนเร่ืองคอนขางใหม  ดังนั้น  
เนื้อหาในคูมือนี้จะเนนการอธิบายเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Appraisal) เพื่อ
ใชเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําปของกรมทางหลวงเปนหลัก 

 สําหรับการนําผลท่ีไดมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบแทนผลสําเร็จในการปฏิบัติ
ราชการตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ   อันเปนการดําเนินการตามมาตรา  ๗๖  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ท่ีกําหนดความในวรรคหน่ึงวา “ใหผูบังคับบัญชา
มีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชา  เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงต้ังและการ
เล่ือนเงินเดือน  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด” 
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บทที่  ๒ 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมทางหลวง 

  

 ขณะนีก้รมทางหลวง ไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
ขาราชการกรมทางหลวง ตามมติ อ.ก.พ. กรม คร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2552 แลว  

 ดังนั้น เนื้อหาในบทนี้จะประกอบดวย (๑) แผนการดําเนินงานตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของกรมทางหลวง (๒) หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมทางหลวง (๓) แบบฟอรม
ที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมทางหลวง (๔) ข้ันตอนการดําเนินการตามระบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการและการใชแบบฟอรม (๕) ขอแนะนําในการดําเนินการตามหลักเกณฑกรม 
 
๒.๑ แผนการดาํเนนิงานตามระบบการประเมินผลการปฏบิัตริาชการของกรมทางหลวง 
 ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี  ๑   การเตรียมการ 

 ข้ันตอนท่ี  ๒   การประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลราชการและแจงเวียนใหขาราชการ 

   ทราบ 

 ข้ันตอนท่ี  ๓ การจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคล 

 ข้ันตอนท่ี  ๔ ผูประเมินแตละระดับติดตามและใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน  

   (สํานัก/ศูนย/กอง/หนวยงาน) 

 ข้ันตอนท่ี  ๕  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและใหคะแนน 

 ข้ันตอนท่ี  ๖  พิจารณาผลคะแนนกับวงเงินงบประมาณ 

 ข้ันตอนท่ี  ๗ เสนอฝายบริหารและคณะกรรมการกล่ันกรองฯ 

 ข้ันตอนท่ี  ๘ แจงผลการประเมิน (สํานัก/ศูนย/กอง/หนวยงาน) 

 ข้ันตอนท่ี  ๙ การประกาศรายช่ือและรอยละการเล่ือนเงินเดือน 

 ข้ันตอนท่ี  ๑๐ ออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนและแจงผลเล่ือนเงินเดือน 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตาราง ๒.๑ แผนการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการตามกฎ ก.พ.  วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 
สําหรับรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หมายเหตุ ลําดับ

ที่ 

 

แผนงาน w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4  

 ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมการ                              

1 1.1  ทบทวนงานในรอบการประเมินที่ผานมา                              

 1.2  มอบหมายงานใหฝายบริหารระดับรองลงมา                              

 1.3  กําหนดเปาหมายผลสําเร็จของงานและแนวทางเบื้องตนของ

ดัชนีชี้วัด (ตามคํารับรอง) เพื่อถายทอดลงระดับสํานัก/ศูนย/กอง/

หนวยงาน 

                             

 1.4 จัดตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวย ขาราชการจากสํานัก/ศูนย/กอง/

หนวยงานตางๆ เพือ่รวมเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ

ประเมินผลรวมกับหนวยงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

                             

2 หนวยงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล                              

 2.1  ศึกษารายละเอียดหนังสือเวียน ว 20/2552                              

 2.2  จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการกรมทางหลวง 

                             

 2.3  จัดทําแผนการดําเนินการ “การประเมินผลการปฏิบัติราชการ”

สําหรับรอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) 
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ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หมายเหตุ ลําดับ

ที่ 

 

แผนงาน w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4  

 2.4  จัดทําประเด็นและรายละเอียดเพือ่เสนอฝายบริหารของสวน

ราชการพิจารณากําหนดรอบหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการไดแก 

1) องคประกอบการประเมินผล และสักสวนคะแนนแตละ

องคประกอบ 

2) ระดับผลการประเมิน 

3) แบบฟอรมที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4) จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน 

                             

 ขั้นตอนที่ 2 : การประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการและแจงเวียนใหขาราชการทราบ 

                             

1 กองการเจาหนาที่นําหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการที่ฝายบริหารเห็นชอบแลวจัดทําประกาศ 

                             

2 กองการเจาหนาที่แจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการฯ ใหขาราชการ

ทราบและจัดประชุมชี้แจงใหขาราชการทราบถึงหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่จะใชสําหรับการประเมินใน

รอบประเมินนั้น 

                             

 ขั้นตอนที่ 3 : การจดัทําตัวชี้วัดรายบุคคล                              

1 ผอ.สํานัก/ศูนย/กอง/หัวหนาหนวยงาน ถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของ

งานกับหัวหนาฝาย/งาน/กลุม ระดับรองลงมา และอาจมอบหมายเปน

ลายลักษณอักษรใหผูบังคับบัญชาระดับรองลงไปเปนผูประเมินแทน 
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หมายเหตุ ลําดับ

ที่ 

 

แผนงาน w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4  

2 หัวหนาฝาย/งาน/กลุม ตกลงดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของงานกับผูรับการ

ประเมิน (จัดทําดัชนีชี้วัดและคาเปาหมายระดับบุคคล) 

                             

 ขั้นตอนที่ 4 : ผูประเมินแตละระดับติดตามและใหคําปรึกษาแนะนํา

การปฏิบัติงาน (สํานัก/ศูนย/กอง/หนวยงาน) 

                             

 ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการและใหคะแนน                              

 ผอ.สํานัก/ศูนย/กอง/หัวหนาหนวยงาน ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการในสังกัด 

                             

 ขั้นตอนที่ 6 : พิจารณาผลคะแนนกับวงเงินงบประมาณ                              

1 หนวยงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล                              

 กองการเจาหนาที่คํานวณกรอบวงเงิน 3% ของเงินเดือนขาราชการ

สําหรับการเลื่อนเงินเดือน โดยคํานวณจากเงินเดือนที่จายให

ขาราชการ ณ วันที่ 1 มี.ค. เพื่อจัดสรรใหสํานัก/ศูนย/กอง/หนวยงาน 

                             

2 หัวหนาสวนราชการ                              

 หัวหนาสวนราชการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนใหสํานกั/ศูนย/กอง/

หนวยงาน 
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ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หมายเหตุ ลําดับ

ที่ 

 

แผนงาน w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4  

3 สํานัก/ศูนย/กอง/หนวยงาน                              

 สํานัก/ศูนย/กอง/หนวยงาน นําคะแนนผลการประเมินมาพิจารณา

รวมกับวงเงินเลื่อนเงินเดือน เพื่อจัดสรรวาขาราชการในสังกัด

จํานวนเทาใดจะไดเลื่อนเงินเดอืนเปนรอยละเทาใด และสงผลการ

พิจารณาใหกองการเจาหนาที่เสรอผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป 

                             

 ขั้นตอนที่ 7 : เสนอฝายบริหารและคณะกรรมการกลั่นกรองฯ                              

1 หนวยงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล                              

 1.1  นําผลการประเมินและผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ

ผูบังคับบัญชาที่กํากับดูแล เชน รองหัวหนาสวนราชการ พิจารณา

เพื่อเตรียมประกาศผลการประเมินผูที่อยูในระดับดีเดนและดีเดนมาก 

(ระดับสํานัก/ศูนย/กอง/หนวยงาน หรือระดับกรม) 

                             

 1.2  รวบรวมผลการประเมินของทุกสาํนัก/ศูนย/กอง/หนวยงาน 

สงคณะกรรมการกลั่นกรอง 

                             

2 คณะกรรมการกลั่นกรอง                              

 เสนอความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของผลการประเมินทั้งหมดตอ

หัวหนาสวนราชการ 
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  11 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หมายเหตุ ลําดับ

ที่ 

 

แผนงาน w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4 w.1 w.2 w.3 w.4  

 ขั้นตอนที่ 8 : แจงผลการประเมิน สํานัก/ศูนย/กอง/หนวยงาน                              

 ผูประเมินแจงผลการประเมินรายบุคคล และใหผูรับการประเมินลง

ชื่อรับทราบในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

                             

 ขั้นตอนที่ 9 : การประกาศรายชือ่และรอยละการเลือ่นเงินเดือน                              

1 ประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเดนและดีมาก                              

2 ประกาศรอยละการเลื่อนเงินเดอืนฝนแตละกะดับผลการประเมิน                              

                              ขั้นตอนที่ 10 : ออกคําสั่งเลือ่นเงินเดือนและแจงผลเลือ่นเงินเดือน 

 
 
 
 
 
 

 

 



๒.๒ หลักเกณฑประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมทางหลวง 
 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ใหสวนราชการถือปฏิบัติ นั้น 
 บัดนี้ กรมทางหลวง ไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการกรมทางหลวง เพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม  และสามารถตรวจสอบไดตามมติ อ.ก.พ.  
กรมทางหลวง คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงขอประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวใหทราบ ดังน้ี 
 ๒.๒.๑  รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหดาํเนินการประเมินปละ ๒ รอบ ตามปงบประมาณ  
ดังนี ้
 รอบท่ีหนึ่ง  เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ของ
ปถัดไป โดยใหตัดยอดผลการประเมินส้ินเดือน กุมภาพันธ ของปถัดไป 
 รอบท่ีสอง  เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน
ของปเดียวกัน โดยใหตัดยอดผลการประเมินส้ินเดือน สิงหาคม ของปเดียวกัน 

 ๒. ๒.๒ องคประกอบการประเมิน 
 ๒.๒.๒.๑  กําหนดใหมีองคประกอบในการประเมิน  จํานวน ๒ องคประกอบ  ไดแก
ผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยกําหนดใหผลสัมฤทธ์ิของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดสวน ดังนี ้
 

องคประกอบในการประเมิน สัดสวน (รอยละ) 

ผลสัมฤทธ์ิของงาน ๗๐ 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ๓๐ 
 

 ๒.๒.๒.๒  ขาราชการที่อยูระหวางการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือมีระยะทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการอยูในรอบการประเมิน  ซ่ึงสวนใหญจะเปนชวงของการเรียนรูงาน อาจยังไมมีผลงานท่ี
ประจักษ จึงกําหนดใหประเมินเฉพาะผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดสวน
คะแนนของแตละองคประกอบ  ดังนี้ 

องคประกอบในการประเมิน สัดสวน (รอยละ) 

ผลสัมฤทธ์ิของงาน ๕๐ 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ๕๐ 
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๒.๒.๓   หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 ๒.๒.๓.๑  การกําหนดรายละเอียดตัวชีว้ัดและวิธีการประเมินใหใชวิธีการแบบถายทอด
เปาหมายและตัวช้ีวดัผลงานจากบนลงลาง 
 ๒.๒.๓.๒  ใหกําหนดตัวช้ีวัดผลงานโดยอิงกับงานท่ีผูปฏิบัติงานรับผิดชอบ ซ่ึงมีอยูดวยกนั  
๓ ลักษณะดังนี้ 
  ๑) งานตามท่ีปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของสวนราชการ (งานยุทธศาสตร) 
  ๒) งานตามหนาท่ีความรับผิดชอบหลักของกรม  สํานัก  หรือกองหรือตําแหนงงาน
ของผูรับการประเมินท่ีปรากฏตามขอ ๑) (งานภารกิจ) 
  ๓) งานตามท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ ซ่ึงไมใชงานประจําของสวนราชการหรือของ
ผูรับการประเมิน เชน งานโครงการ หรืองานแกปญหาสําคัญเรงดวนท่ีเกิดขึ้นในรอบการประเมิน เปนตน  
  ๒.๒.๓.๓ ตวัช้ีวัดท่ีจดัทําข้ึนอาจเปนตัวช้ีวัดดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  หรือ            
ผลสัมฤทธ์ิ สามารถแบงออกไดเปน ๔ ประเภท ซ่ึงการประเมินผลการสําเร็จตามตัวชีว้ดัจะแตกตางกนัไป
ตามประเภทตวัช้ีวดั ดังนี ้
 

ประเภทตัวชี้วดัผลงาน แนวทางการพจิารณา 

มุงเนนปริมาณ จํานวนผลงานหรือช้ินงานท่ีสําเร็จ 

มุงเนนคุณภาพ 
ความถูกตอง ประณีต เรียบรอยของผลงาน เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ของงาน 

มุงเนนความฉับไว/ทันการณ เวลาท่ีใชปฏิบัติงานเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนด 

มุงเนนความประหยดั/ความคุมคา 
การประหยัดใชวัสดุอุปกรณ ตนทุน หรือ คาใชจายในการทํางาน การ
ระวังรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชมิใหเสียหาย 

 

  ๒.๒.๓.๔ การกําหนดคาน้ําหนักของตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของงานทุกตัวรวมกันตองมีคา
น้ําหนกัไมเกนิ ๑๐๐ คะแนน 
 

 ๒.๒.๔  การกําหนดผูทําหนาท่ีประเมินและผูรับการประเมิน  ใหดําเนินการตามสายการบังคับ
บัญชา ดังนี้ 
 

ผูประเมิน ผูรับการประเมิน 
๑. อธิบดี รองอธิบดี วิศวกรใหญ หรือผูรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ข้ึนตรงตออธิบดี 
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 ๒. รองอธิบดี/วิศวกรใหญ ผูอํานวยการระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทาท่ีอยูในบังคับ
บัญชา หรือผูรับผิดชอบการปฏิบัติราชการท่ีข้ึนตรงตอรอง
อธิบดี/วิศวกรใหญ 

๓. ผู บังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง  หรือ
เทียบเทา 

ขาราชการพลเรือนระดับสวน/ฝาย หรือเทียบเทาท่ีอยูใน
บังคับบัญชา 

๔. ผูบังคับบัญชาระดับสวน/ฝาย/กลุม หรือ
เทียบเทา 

ขาราชการพลเรือน ท่ีอยูในบังคับบัญชา 

 

 ๒.๒.๕   หลักเกณฑและวิธีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
  ๒.๒.๕.๑  การกําหนดสมรรถนะในการประเมิน (Competency) ใหใชสมรรถนะหลัก        
๕  ตัว ไดแก 

๑) การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 
 บริการท่ีดี (Service Mind) ๒)
 การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ๓)

๔) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
๕) การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

  ๒.๒.๕.๒  การกําหนดวิธีการประเมินสมรรถนะ (Competency) ใหใชบุคคลคนเดียวเปนผู
ประเมิน  และใหผูใตบังคับบัญชาระดับตนของผูรับการประเมินหารือกับผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไป  โดย
การสังเกตพฤติกรรมท่ีชัดเจนของผูรับการประเมินท่ีแสดงออกใหเห็นอยางชัดเจน 
  ๒.๒.๕.๓ สําหรับพฤติกรรมบงช้ี เห็นควรใหใชรางของสถาบันท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนา -
ประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ซ่ึงไดจัดทําใหกรมทางหลวง มาเปนตนแบบและใหกองการเจาหนาท่ี
ประสานกับรองอธิบดีและวิศวกรใหญ ปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป แตในระหวางท่ีกําลังแกไขใหใชตนราง
นี้ไปกอน 
  ๒.๒.๕.๔ ระดับของสมรรถนะแตละตัวใหใชตามท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด  
  ๒.๒.๕.๕ การประเมินสมรรถนะใหใชการประเมินดวยวิธี Rating Scale โดยใหผูประเมิน
พิจารณาพฤติกรรมท่ีจะทําการประเมินเทียบเคียงกับ Competency Dictionary ในขอ (๔) และขอ (๕) 
 

 ๒.๒.๖   ระดับผลการประเมิน ระดับการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะใหแบงเปน ๕ ระดับ
ไดแก 
  ระดับ  ๑  ดีเดน 
  ระดับ  ๒ ดีมาก 
  ระดับ  ๓ ดี 
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  ระดับ  ๔ พอใช 
  ระดับ  ๕ ตองปรับปรุง   ชวงคะแนนตํากวา ๖๐ คะแนน 

 สําหรับชวงคะแนนในแตละระดับ  ท่ีประชุมเห็นควรนําเขาคณะกรรมการกล่ันกรองผลการปฏิบัติ
ราชการ เปนผูกําหนดและเสนอกรมเห็นชอบและแจงใหทุกหนวยงานไดทราบตอไป 
 

 ๒.๒.๗  การแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  ๒.๒.๗.๑ ใหคณะกรรมการระดับกรม  เปน  คณะกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดแนวทางและหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลของกรมทางหลวง เนื่องจากกรมไดมีคําส่ังท่ี 
จ.๓.๒๑/๑/๒๕๕๒ แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางและหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลของ
กรมทางหลวง ซ่ึงมีองคประกอบเชนเดียวกัน จึงเห็นควรใหคณะกรรมการชุดดังกลาวเปนคณะกรรมการ
กล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีเพิ่มเติมคือ พิจารณาเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการ 
ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไปทุกระดับในกรมทางหลวง เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ
ราชการ  เพื่อทําหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด โดยใหเพิ่มเติมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดเดิม 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  องคประกอบ 
   ๑.)  รองอธิบดีฝายบริหาร   เปนประธานกรรมการ 
   ๒.)  รองอธิบดี    เปนกรรมการ 
   ๓.)  วิศวกรใหญ    เปนกรรมการ 
   ๔.)  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ๒.  อํานาจหนาท่ี 
   ๑)  พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑและกําหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลกรมทาง
หลวงใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   ๒)  ดําเนินการพิจารณาและใหคําปรึกษาในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๕ ปกรมทาง
หลวงของขาราชการกรมทางหลวง 
   ๓)  พิจารณาหลักเกณฑและแนวทางการจัดทําสายความกาวหนาในอาชีพ (Career 
Path) ของขาราชการกรมทางหลวง   
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   ๔)  พิจารณาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ของ
ขาราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไปทุกระดับในกรมทางหลวง 
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ 
   ๕)  มีอํานาจแตงต้ังคณะทํางานฯ คณะอนุกรรมการ และท่ีปรึกษาตามท่ีเห็นสมควร 
   ๖)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๒.๒.๗.๒  ใหหนวยงานในกรมทางหลวงจัดต้ังคณะกรรมการระดับหนวยงาน เพื่อทํา
หนาท่ีพิจารณาขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.  องคประกอบ 
   ๑)  หัวหนาหนวยงาน             เปนประธาน 
   ๒)  ขาราชการพลเรือนสามัญไมต่ํากวา ผูอํานวยการกลุม/ฝาย/งาน         เปนกรรมการ                             
หรือนิติกรประจําหนวยงานตามท่ีหัวหนาหนวยงานเห็นสมควร ไมนอยกวา ๔ คน   
   ๓)  ผูอํานวยการ/หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป          เปนเลขานุการ 

  ๒.  อํานาจหนาท่ี 
   ๑)  พิจารณาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไปทุกระดับภายในหนวยงาน 
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ 
   ๒)  กํากับดูแลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหเปนไปดวยความถูกตองเปนธรรม 
โปรงใส และตรวจสอบได ตามผลการปฏิบัติงาน 
   ๓)  ทําหนาท่ีพิจารณาการกําหนดตัวช้ีวัดคาเปาหมายของขาราชการภายในหนวยงาน
ใหเปนมาตรฐาน และเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายของหนวยงาน 
   ๔)  หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 ๒.๒.๘  การจัดเก็บผลการประเมินรวมท้ังขอมูลประกอบตางๆ 
 ๒.๒.๘.๑  ใหผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง เก็บสําเนาไวอยางนอย ๒ รอบการประเมิน 

  ๒.๒.๘.๒  ตนฉบับใหกองการเจาหนาท่ีจัดเก็บไวในแฟมประวัติขาราชการ หรือจัดเก็บ
ขอมูลไวในรูปแบบอ่ืน เชน แผนซีดี เปนตน 
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒.๓    แบบฟอรมท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมทางหลวง 
 ใหใชแบบฟอรมท่ีประกอบไปดวย ๓ สวน ดังนี้ 
 ๒.๓.๑  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใชเพื่อสรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ บันทึกแผนการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล และบันทึกการแจงผลการประเมิน 
 ๒.๓.๒  แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ใชเพื่อระบุตัวช้ีวัดของผลงาน คะแนนตามระดับคาเปาหมาย 
และนํ้าหนักของตัวช้ีวดัผลงาน ท่ีเปนท่ีตกลงรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน 
 ๒.๓.๓  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใชเพื่อระบุพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะท่ีจะประเมิน ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง คะแนน และนํ้าหนักของสมรรถนะแตละตัว 
 
๒.๔.      ขั้นตอนการดําเนินการตามระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒.๔.๑    การเตรียมการจัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  หนวยงานจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการระดับหนวยงานเพื่อทําหนาท่ีวางแผนในการ
จัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดทํามาตรฐานของการประเมินผล  ไดแก  การ
กําหนดคาเปาหมายของตัวช้ีวัด  แนวทางการประเมินสมรรถนะของขาราชการภายในสังกัด เพ่ือจะไดเปน
มาตรฐานเดียวกัน  โดยคณะกรรมการที่ อ.ก.พ.กรมทางหลวงพิจารณาจะมี ๒ ระดับคือ ระดับกรมและ
ระดับสํานัก แตถาหนวยงานเห็นความจําเปนพิจารณาระดับต่ําลงมาก็ได ควรประกอบดวย หัวหนา
หนวยงาน ไดแก ผูอํานวยการสํานัก/กอง/แขวง ฯลฯ เปนประธาน  การจัดต้ังคณะกรรมการของสํานักทาง
หลวงอาจมี ๒ระดับ ท้ังในระดับสํานักทางหลวงและในระดับแขวงการทางก็ได 
 
ตาราง ๒.๒  การจัดตั้งคณะกรรมการ/ คณะทํางานของหนวยงาน 

ระดับหนวยงาน องคประกอบ  
สํานัก/กอง/สํานักงาน ท่ีกรม
กําหนดข้ึนเอง 

- ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สํานักงาน               ประธาน 
กรรมการ - ผูอํานวยการกลุม/ฝาย/งานหรือ                    
 
 

   นิติกรประจําหนวยงานตามท่ีหัวหนา   
   หนวยงานเห็นสมควร ไมนอยกวา ๔ คน 
- หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไปของสํานัก/ 
   กอง/สํานักงาน                                             

กรรมการและเลขานุการ 

แขวงการทาง/สํานักบํารุง
ทาง(หลักเกณฑกรมไมได
กําหนด แลวแตหนวยงาน
เห็นสมควร) 

- ผูอํานวยการแขวงการทาง/สํานักบํารุงทาง 
- ผูอํานวยการฝาย/งาน 

ประธานคณะทํางาน 
คณะทํางาน 

- หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป                       คณะทํางานและเลขานุการ 
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 ๒.๔.๒  การประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล กองการเจาหนาท่ีไดดําเนินการจัดทํา
หลักเกณฑเสนอ อ.ก.พ.กรม  พิจารณาแลวเม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตามรายละเอียดท่ีจะกลาวตอไป 
ท้ังนี้ใหหนวยงานของกรมนําหลักเกณฑกรม  แจงใหขาราชการภายในสังกัดทราบโดยท่ัวกันภายในเดือน
มกราคม ๒๕๕๓ 
 ๒.๔.๓  การจดัทําตัวช้ีวัดรายบุคคล  ทุกหนวยงานตองดาํเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 
(รายละเอียดในบทท่ี ๓) 
 ๒.๔.๔  การกําหนดสมรรถนะประจําตําแหนงและพฤติกรรมบงช้ีสมรรถนะ  ในการนี้ อ.ก.พ. ไดมี
มติเห็นชอบใหใชสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ เปนสมรรถนะท่ีใชในการประเมินผลพฤติกรรมของ
ขาราชการกรมทางหลวง สําหรับพฤติกรรมบงช้ีสมรรถนะ (Competency Dictionary) กรมทางหลวงไดนํา
พฤติกรรมบงช้ีสมรรถนะท่ีสถาบันท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการมาใช (รายละเอียดในบทท่ี 
๔) 
 ๒.๔.๕  ติดตามและใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน  ผูบังคับบัญชาของขาราชการซ่ึงทําหนาท่ี
เปนผูประเมิน จําเปนตองมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด  และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติ 
หากมีปญหาใหนํามาหารือในคณะทํางาน/คณะกรรมการของหนวยงาน  หรือประสานงานกับกองการ
เจาหนาท่ี  เพื่อจะไดรวมกันดําเนินการแกไขตอไป 

๒.๔.๖  การประเมินผลการปฏิบัติและใหคะแนน   ภายในเดือนกุมภาพันธ ผูบังคับบัญชาจะตอง
จัดทําการสรุปขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด เพื่อนํามาประเมินของขาราชการในสังกัด 

๒.๔.๗  การพิจารณาผลคะแนนกับวงเงินงบประมาณ 
๒.๔.๗.๑ กองการเจาหนาท่ีจะคํานวณกรอบวงเงิน ๓% ของเงินเดือนขาราชการสําหรับ

การเล่ือนเงินเดือน  โดยคํานวณจากเงินเดือนท่ีจายใหขาราชการ ณ วันท่ี ๑ มีนาคม และวันท่ี ๑ กันยายน 
เพื่อจัดสรรให สํานัก/ศูนย/กอง/สํานักงาน 

๒.๔.๗.๒ กรมจัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดือนให สํานัก/ศูนย/กอง/สํานักงาน (กองการ
เจาหนาท่ีจะแจงใหทราบ) 

๒.๔.๗.๓ สํานัก/ศูนย/กอง/สํานักงาน นําคะแนนผลการประเมินมาพิจารณารวมกับวงเงิน
เล่ือนเงินเดือนเพ่ือจัดสรรวาขาราชการในสังกัดจํานวนเทาใดจะไดเล่ือนเงินเดือนเปนรอยละเทาใด โดยให
หนวยงานนําผลคะแนนท่ีไดเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองของแตละหนวยงาน พิจารณากอนเสนอใหกอง
การเจาหนาท่ีดําเนินการตอไป 
   
๒.๕     ขอแนะนําในการดําเนินการตามหลักเกณฑกรมทางหลวง 
 กรมทางหลวงไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการกรมทางหลวง ตามมติ อ.ก.พ. กรมทางหลวง คร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2552 และ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว 20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552 แลว กรมทางหลวงจึงไดจดัทําหลักเกณฑ
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๒.๕.๑  หนวยงานตางๆ ท้ังในสวนกลางและภูมิภาคควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการของหนวยงาน
ตามหลักเกณฑของกรม ซ่ึงหัวหนาหนวยงานสามารถลงนามได เพื่อทําหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการจัดทําระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ ไดแก การจัดทําตัวช้ีวัดระดับบุคคล  และรายละเอียดท่ี
จําเปนซ่ึงหัวหนาเห็นสมควร การกําหนดคาเปาหมายของตัวช้ีวัด ท้ังนี้ คณะกรรมการคณะน้ีควรมีการ
ประชุมรวมกันบอยคร้ังในระยะแรกๆ เพื่อกําหนดแนวทางในการช้ีแจงทําความเขาใจในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการแบบใหมใหขาราชการในสังกัดทุกคนทราบดวย 
 ๒. ๕.๒ ทุกหนวยงานสามารถดําเนินการจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคลตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว โดยนํา
องคประกอบของงานท่ีดําเนินการมาเปนสวนกําหนดในการจัดทําตัวช้ีวัด ดังนี ้
  ๒.๕.๒.๑  งานตามยุทธศาสตร หรือคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปสําหรับงาน
ดังกลาวนี้ ผูท่ีไดรับภาระงานมักจะเปนผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน ไดแก ผูอํานวยการสํานัก ศูนยสราง
ทาง ศูนยสะพาน กอง สํานักงาน ผูอํานวยการแขวงการทาง ฯลฯ ซ่ึงตรวจสอบตัวช้ีวัดเหลานี้ไดตามเอกสาร
คํารับรอง ของสํานักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวง ซ่ึงเปนผูดําเนินการ 
  ๒.๕.๒.๒ งานท่ีรับผิดชอบประจําหรืองานตามคําบรรยายลักษณะงาน ( Job Description) 
ซ่ึง ขณะน้ี กองการเจาหนาท่ีไดจัดคําบรรยายลักษณะงาน ( Job Description) ของตําแหนงในสายงานวิศวกร
โยธาและนายชางโยธา  ไวครบทุกตําแนงและไดจัดสงใหหนวยงานรับทราบแลว สามารถตรวจสอบไดจาก
หัวหนาธุรการของหนวยงาน 
   ๒.๕.๒.๓ งานท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ ซ่ึงเปนงานในลักษณะท่ีไมใชงาน ในขอ ๒.๕.๒.๑ 
และ ๒.๕.๒.๒ แตเปนงานท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมายหรือส่ังการเปนเร่ืองเฉพาะ ก็สามารถนํามาเปน
ตัวช้ีวัดรายบุคคลได 
  การจัดทําตัวช้ีวัดดังกลาวไมจําเปนวาทุกคนตองมีตัวช้ีวดัครบท้ัง ๓ องคประกอบ จะมี
เพียงขอใดขอหนึ่งกไ็ด 
  (๑) จํานวนตัวช้ีวัดรายบุคคลท่ีขาราชการควรจะตองมี ไมควรกําหนดไวมากเกินไป เพราะ
จะเปนปญหาตอการปฏิบัติงานประจําอ่ืนๆ เนื่องจากขาราชการจะตองคอยปกปองตัวช้ีวดัท่ีมีอยู โดยจํานวน
ตัวช้ีวดัท่ีเหมาะสมจะอยูท่ี ๔-๗ ตัว และไมควรเกิน ๑๐ ตวั ท้ังนี้การกําหนดคาของตัวช้ีวดัแตละตัวตองมีการ
ตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) และผูใตบังคับบัญชา (ผูถูกประเมิน) โดยกําหนดคาท่ี
เหมาะสม ไมต่ําจนไมทายทายการปฏิบัติงาน หรือสูงเกนิไปจนทําไดยาก 
  (๒) การกําหนดคาน้ําหนักของตัวช้ีวัดในแตละตัวควรจะมีคาน้ําหนักของตัวช้ีวัดไมต่ํากวา 
๑๐ คะแนน และในการกําหนดคาน้ําหนกัของตัวช้ีวัดควรกําหนดน้ําหนักของตัวช้ีวัดท่ีเห็นวามีความสําคัญ
มากกวาตัวช้ีวดัท่ีมีความสําคัญนอยกวา และเม่ือรวมคาน้ําหนกัของตัวช้ีวดัแลวตองรวมกันได ๑๐๐ คะแนน 
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  (๓) การกําหนดคะแนนของคาเปาหมาย ควรจะกําหนดคาเปาหมายของตัวช้ีวดัฝนระดับ 
ดังนี ้
   ระดับ  ๑  คาเปาหมายตํ่าสุดท่ีรับได 
   ระดับ  ๒ คาเปาหมายในระดับตํ่ากวามาตรฐาน 
   ระดับ  ๓ คาเปาหมายท่ีเปนมาตรฐาน 
   ระดับ  ๔  คาเปาหมายท่ีมีความยากปานกลาง 

ระดับ  ๕ คาเปาหมายระดับทาทาย ยากคอนขางยาก โอกาสสําเร็จ        
นอยกวา ๕๐% 

  (๔) ในการจัดทําตัวช้ีวดัควรจะมีการกําหนดคามาตรฐานของตัวช้ีวัดภายในหนวยงานกอน 
ตามความเหน็ของคณะกรรมการที่จัดต้ังข้ึนของแตละหนวยงาน เพื่อมิใหเกิดความเหล่ือมลํ้ากันมากเกินไป
ในแตละกลุม/ฝาย/งาน แลวจึงต้ังตัวช้ีวัดใหขาราชการภายในสังกดั 
  (๕) สําหรับการกําหนดระดับคะแนน ผลการประเมินในแตละระดับของผลการประเมินใน
ระดับดีเดน ดีมาก ดี พอใช รวมถึงรอยละของการท่ีจะไดรับการเล่ือนเงินเดือนของแตละระดับ ซ่ึงจะเล่ือนได
ไมเกินวงเงินของฐานในการคํานวณ โดยกองการเจาหนาท่ี จะแจงใหทราบในลําดับตอไป ซ่ึงในข้ันตอนนี้
สามารถดําเนินการไดในภายหลังการจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคลของแตละหนวยงานแลว 
  (๖) เม่ือไดมีการกําหนดระดับคะแนน และรอยละของการเล่ือนเงินเดือนในแตละระดับของ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการแลว   กองการเจาหนาท่ีจะไดมีการประสานงานกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเชิญผูเกี่ยวของเขามาอบรมช้ีแจงการใชระบบงานอีกคร้ังหนึ่ง 
  (๗) สําหรับรายละเอียดประกอบในการดําเนินการ กองการเจาหนาท่ีไดรวบรวมไวในคูมือ 
ดังนี ้
   ๗.๑  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   ๗.๒ แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
   ๗.๓ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
   ๗.๔ คําอธิบายความหมายของสมรรถนะท่ีตองประเมิน (Competency Dictionary) 
   ๗.๕ ตารางสมรรถนะหลักและระดับท่ีคาดหวังฯ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
   ๗.๖ แบบตัวอยางเบ้ืองตนของการประเมินผลงาน 
   ๗.๗ ตัวอยางของตัวช้ีวัดของกลุมงานตางๆ ท่ีไดจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของหนวยงานในสังกัดกรมทางหลวง 
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

บทที่ ๓ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 

 องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมทางหลวงไดกําหนดไว  ๒ องคประกอบ ไดแก 

ผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  โดยกําหนดสัดสวนของผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการเทากับ  ๗๐ : ๓๐ และสําหรับผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติราชการ  

กําหนดสัดสวนของผลสัมฤทธ์ิของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการเทากับ ๕๐ : ๕๐ 

 การประเมินผลสัมฤทธ์ิงานงาน ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ดังนี ้

๓.๑. การกําหนดตัวชี้วัด 

๓.๑.๑  การกําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัดและวิธีการประเมินใหใชวิธีการแบบถายทอดเปาหมาย  

และตัวช้ีวัดผลงานจากบนลงลาง (Goal Cascading Method)  

๓.๑.๒ ใหกําหนดตัวช้ีวัดผลงานโดยอิงกับงานท่ีผูปฏิบัติรับผิดชอบ ซ่ึงมีอยูดวยกัน ๓ ลักษณะ

ดังนี ้

 ๓.๑.๒.๑ งานตามท่ีปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ  หรือแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของสวนราชการ (งานยุทธศาสตร) 

 ๓.๑.๒.๒ งานตามหนาท่ีความรับผิดชอบหลักของกรม สํานักหรือกอง หรือตําแหนงงาน

ของผูรับการประเมินท่ีปรากฏ 

 ๓.๑.๒.๓ งานตามท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ ซ่ึงไมใชงานประจําของสวนราชการหรือ

ของผูรับการประเมิน เชน งานโครงการ หรืองานแกปญหาสําคัญเรงดวนท่ีเกิดข้ึนในรอบการประเมิน     

เปนตน 

๓.๒ การกําหนดคาเปาหมาย 

หลังจากการกําหนดตัวช้ีวัดใน ขอ ๑ แลว ผูประเมินและผูถูกประเมินควรรวมกันพิจารณากําหนด 

คาเปาหมายซ่ึงจะใชเปนเกณฑอางอิงในการประเมินใหคะแนนรวมกัน การกําหนดคาเปาหมายใหกับ

ตัวช้ีวัดนั้น ใหแบงออกเปน ๕ ระดับดังนี้ 

 ระดับ ๑ คาเปาหมายระดับตํ่าสุดท่ียอมรับได  

ผูท่ีมีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานในระดับนี้จะได หนึ่ง  คะแนน 
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ระดับ ๒ คาเปาหมายระดับตํ่ากวามาตรฐาน  

ผูท่ีมีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานในระดับนี้จะได สอง  คะแนน 

 ระดับ ๓ คาเปาหมายระดับมาตรฐาน  

ผูท่ีมีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานในระดับนี้จะได สาม  คะแนน 

 ระดับ ๔ คาเปาหมายระดับยากปานกลาง  

ผูท่ีมีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานในระดับนี้จะได ส่ี  คะแนน 

 ระดับ ๕ คาเปาหมายระดับยากมาก  

ผูท่ีมีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานในระดับนี้จะได หา  คะแนน 

การกําหนดตัวช้ีวัดควรกําหนดในจํานวนท่ีเหมาะสมครอบคลุมเนื้องานหรือความคาดหวังท่ีสําคัญ 

ไมกําหนดตัวช้ีวัดท่ีซํ้าซอนไมจําเปน จํานวนตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมควรอยูระหวาง ๔-๗ ตัว แตไมควรเกิน ๑๐ 

ตัว เพื่อใหมีตัวชี้วัดท่ีครอบคลุมมิติในการประเมินท่ีสําคัญๆไดโดยไมเปนภาระตอการประเมินมากเกินไป 

 ท้ังนี้ เม่ือส้ินสุดรอบการประเมินผูประเมินจะนําแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามแบบฟอรมมา

ใชประกอบการพิจารณา  โดยจะนําผลงานท่ีผูใตบังคับบัญชาทําไดจริงตลอดชวงรอบประเมินเปรียบเทียบ

กับหลักเกณฑคาเปาหมายท่ีตั้งไวแลวใหคะแนนตามความเปนจริง 

๓.๓ การกําหนดคาตัวชี้วัด 

 ตัวช้ีวัดท่ีใชในการประเมินแตละตัวควรมีน้ําหนักไมนอยกวา ๑๐% ท้ังนี้ในการกําหนดตัวช้ีวัดแต

ละตัวผูประเมินและผูรับการประเมิน ควรคํานึงถึงมิติตางๆ ดังนี้ 

๓.๓.๑   ปริมาณงาน 

ปริมาณของงาน เม่ือเทียบกับงานอ่ืนๆ  กลาวคือ งานท่ีมีปริมาณมาก อาจกําหนดน้ําหนัก 

ของตัวช้ีวัดสูงกวางานท่ีมีปริมาณนอย 

๓.๓.๒   ผลกระทบและความสําเร็จ 

 ผลกระทบและความสําเร็จของงานตอผลงานของหนวยงานหรือองคกร กลาวคือ งานท่ีมี

ผลกระทบสูงจะมีความสําคัญหรือน้ําหนักของตัวช้ีวัดสูงกวางานท่ีมีผลกระทบนอย 

๓.๓.๓  เวลาท่ีใช 

  เวลาท่ีใชในงานนั้นๆเทียบกับงานอ่ืนๆ กลาวคือ งานท่ีตองใชเวลามาก อาจมีน้ํานักตัวช้ีวัด

สูงกวาเนื้องานท่ีใชเวลานอย 
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

บทที่ ๔ 

การประเมินสมรรถนะ 

 

 กรมทางหลวงไดกําหนดใหหนวยงานของกรมมีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการตาม

สมรรถนะหลักตามท่ี ก.พ. กําหนด ซ่ึงประกอบดวย 

๑. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

 ๒. บริการท่ีดี 

๓. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมหรือจริยธรรม 

๕. การทํางานเปนทีม 

วิธีการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาระดับตนของผูรับการประเมินและ

รายงานใหผูบังคับบัญชาระดับถัดไปทราบ ท้ังนี้โดยการสังเกตพฤติกรรมท่ีชัดเจนของผูรับการประเมิน 

มาตรวัดสมรรถนะ  ทําการประเมินโดยพิจารณาสัดสวนพฤติกรรมท่ีแสดงออกตอพฤติกรรมท่ี

คาดหวัง (Competency Dictionary) ซ่ึงไดผานการเห็นชอบของ อ.ก.พ.กรม แลว 

ผูประเมินจะดําเนินการ ดังนี ้

๑) พิจารณาสมรรถนะทีละตัว เพื่อประเมินและใหคะแนนตามาตรวัด แลวจึงบันทึกผลลงในแบบ

ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  

 ในการประเมินสมรรถนะหน่ึงๆใหพิจารณาวาผูรับการประเมินถูกคาดหมายวาจะตองมี

สมรรถนะนั้นในระดับใด 

๒)

 

พจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) 

๔.๑ การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 

 คือความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติราชการไดดี  หรือใหเกิดมาตรฐานท่ีมีอยู  โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการ

ปฏิบัติงานท่ีผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน อีกท้ังยังหมายรวมถึงการ

สรางสรรคพัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปามายท่ียากและทาทายชนิดท่ีอาจไมเคยมีผูใด

สามารถกระทําไดมากอนแบงออกเปน ๕ ระดับ คือ 
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ระดับความชํานาญการ 
(Proficiency Levels) 

พฤติกรรมสําคัญ  
(Key Behaviors) 

๑ 

แสดงความมุงม่ันและกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติราชการใหดี 
๑.๑  พยายามปฏิบัติราชการตามหนาท่ีใหดีและถูกตอง 
๑.๒  มีความมานะอดทน ขยนัหม่ันเพียร และตรงตอเวลาอยางถูกตอง 
๑.๓  แสดงออกวาตองการปฏิบัติงานใหดข้ึีนหรือ แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุง
พัฒนาเม่ือประสบเห็นเหตุท่ีกอใหเกิดความสูญเปลาหรือหยอนประสิทธิภาพในงาน 

๒ 

สามารถกําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการปฏิบตัิงานของตนเพื่อใหผลสัมฤทธ์ิ
ท่ีดีเยี่ยม 
๒.๑  หม่ันติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของคนโดยใชเกณฑท่ีตนกําหนดขึ้นเอง
โดยไมไดถูกผูอ่ืนบังคับ 
๒.๒  กําหนดเปาหมายหรือข้ันตอนในการทํางานของตนใหสามารถบรรลุเปาหมาย
ท่ีผูบังคับบัญชากําหนดหรือเปาหมายของหนวยงาน/กรม/กองท่ีรับผิดชอบ 
๒.๓  มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใสตรวจตราความถูกตองของงานหรือขอมูลที่
รับผิดชอบเพื่อใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ 

๓ 

ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพขึน้ 
๓.๑  เปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเอง ซ่ึงอาจรวมถึง การทํางานไดดีข้ึน รวดเร็วข้ึน   
มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือมีการเพิ่มคุณภาพของงานท่ีทํา 
๓.๒  เสนอหรือทดลองวิธีการหรือข้ันตอนทํางานแบบใหมท่ีแนนอนเท่ียงตรงกวา
หรือเปาหมายของหนวยงาน/กรม/กองท่ีรับมอบหมาย 
๓.๓  พัฒนาหรือปรับเปล่ียนระดับหรือวธีิการทํางานของหนวยงานเพ่ือใหไดผล
สัมฤทธ์ิท่ีดี และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

๔ 

กําหนดแผนและปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีทาทาย 
๔.๑  กําหนดเปาหมายท่ีทาทายและเปนไปไดยากเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิใหมใหดี
ข้ึนกวาผลงานเดิมอยางเห็นไดชัด 
๔.๒  ลงมือกระทําการพัฒนาระดับความสําคัญของงานตางๆในหนาท่ี โดยคิด
คํานวณผลไดผลเสียท่ีจะเกดิข้ึนอยางชัดเจน (เชน กลาวถึงการพิจารณาเปรียบเทียบ
ประโยชนท่ีขาราชการหรือประชาชนจะไดรับเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัดานตนทุน
หรือรายจายท่ีรัฐตองเสียไป) 

๕ 
บริหารจัดการกลุมทุมเวลาและทรัพยากรเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของ
หนวยงานตามท่ีคาดการณไว 
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๔.๒ บริการท่ีดี (Service Minded) 

 เนนความต้ังใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการเพื่อสนองความตองการของ

ประชาชนตลอดจนของหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของแบงออกเปน ๕ ระดับ 

ระดับความชํานาญการ 
(Proficiency Levels) 

พฤติกรรมสําคัญ  
(Key Behaviors) 

ใหบริการท่ีเปนมิตร 
๑.๑  ใหคําแนะนําและคอยติดตามเร่ืองให เม่ือผูรับบริการมีคําถาม ขอเรียกรอง หรือ
ขอรองเรียนตางๆท่ีเกี่ยวกับภารกิจของหนวยงาน 

๑ 

๑.๒  ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี  และสรางความประทับใจแกผูรับบริการ 
ส่ือสารขอมูลไดชัดเจน 
๒.๑  ส่ือสารขอมูล  ขาวสาร  ความรู  ของการบริการท่ีชัดเจนกับผูรับบริการได
ตลอดการใหบริการ 

๒ ๒.๒  แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเร่ือง หรือข้ันตอนงาน
ตางๆท่ีใหบริการอยู 
๒.๓  ประสานงานภายในหนวยงานและกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหผูบริการ
ไดรับการบริการท่ีตอเนื่องและรวดเร็ว 
เต็มใจชวยเหลือ 
๓.๑  รับเปนธุระแกปญหาหรือแนวทางแกไขปญหาท่ีเกดิข้ึนแกผูรับบริการอยาง
รวดเร็ว  เต็มใจ  ไมบายเบีย่ง  ไมแกตวั หรือปดภาระ ๓ 
๓.๒  คอยดูและใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ  และนําขอขัดของใดๆที่เกิดข้ึน
ไปพัฒนา  การใหบริการ แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอน 
ใหบริการท่ีเกนิความคาดหวังในระดับท่ัวไป 
เขาใจความตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการ 
๔.๑  เขาใจความจําเปนหรือความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ และ/หรือ ใช
เวลาแสดงหาขอมูลและทําความเขาใจเกีย่วกับความจําเปนหรือความตองการที่
แทจริงของผูรับบริการ 

๔ ๔.๒  เช่ือมโยงความจําเปนหรือความตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการกับการ
ใหบริการตางๆของหนวยงานไดอยางเหมาะสม 
๔.๓  ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแกผูรับบริการ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ
ความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ 
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ระดับความชํานาญการ 
(Proficiency Levels) 

พฤติกรรมสําคัญ  
(Key Behaviors) 

รวมวางแผนเปนท่ีปรึกษาท่ีผูรับบริการวางใจ 
๕.๑  เล็งเห็นผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับผูบริการในระยะยาว  และสามารถ
เปล่ียนแปลงวธีิหรือข้ันตอนการใหบริการ เพื่อใหผูรับบริการไดประโยชนสูงสุด 
๕.๒  ปฏิบัติตนเปนท่ีปรึกษาท่ีผูรับบริการไววางใจ  ตลอดจนมีสวนชวยในการ
ตัดสินใจของผูรับบริการ 

๕ 

๕.๓  สามารถใหความเห็นสวนตัว ท่ีอาจแตกตางไปจากวิธีการหรือข้ันตอนท่ี
ผูรับบริการตองการ  เพื่อใหสอดคลองกับความเปน ปญหา โอกาสฯลฯ เพื่อ
ประโยชนอยางแทจริงหรือในระยะยาวแกผูรับบริการ 

๔.๓ การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

 ความขวนขวาย สนใจใฝรูเพื่อสังคม พัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน

ราชการดวยการศึกษาคนควาหาความรูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อีกท้ังรูจักพัฒนาปรับปรุงประยุกตใช

ความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆเขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ แบงออกเปน ๕ ระดับคือ 
 

ระดับความชํานาญการ 
(Proficiency Levels) 

พฤติกรรมสําคัญ  
(Key Behaviors) 

มีความสนใจใฝรูในสาขาอาชีพของตน 
๑.๑  กระตือรือรนในการศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆใน
สาขาอาชีพของตน 
๑.๒  หม่ันทดลองวิธีการทํางานแบบใหม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรู 
ความสามารถของตนใหดียิ่งข้ึน 

๑ 

๑.๓  ติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลง
ตางๆ จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 
 

๒ 

รอบรู เทาทันเหตุการณและเทคโนโลยีใหมๆอยูเสมอ 
๒.๑  เทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนและท่ีเกี่ยวของหรือ
อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีของตน 
๒.๒  ติดตามแนวโนมวิทยาการท่ีทันสมัย เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับงานอยาง
ตอเนื่อง 
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับความชํานาญการ 
(Proficiency Levels) 

พฤติกรรมสําคัญ  
(Key Behaviors) 

นําความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใชกับการทํางาน 
๓.๑  เขาประเด็นหลัก นัยสําคัญ และผลกระทบของวิทยาการตางๆ อยางลึกซ้ึง 
๓.๒  สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหม มาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน 

๓ 

๓.๓  ส่ังสมความรูใหมๆ อยูเสมอ และเล็งเห็นประโยชน ความสําคัญของ          
องคความรู เทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะสงผลกระทบตอตนในอนาคต 
รักษาและประยุกตความรู ความเชี่ยวชาญเชิงลึกและเชิงกวางอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 
๔.๑  มีความรูความเช่ียวชาญแบบสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับใชให
ปฏิบัติไดจริง ๔ 

๔.๒  สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศนเพื่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 
๔.๓  ขวนขวายหาความรูท่ีเกี่ยวของกับงานท้ังเชิงลึกและเชิงกวางอยางตอเนื่อง 
สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาในองคกร 
๕.๑  สนับสนนุใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเช่ียวชาญในองคการดวยการ
จัดสรรทรัพยากร เคร่ืองมือ อุปกรณ ท่ีเอ้ือตอการพัฒนา 
๕.๒ ใหการสนับสนุน ชมเชย เม่ือมีผูแสดงออกถึงความต้ังใจท่ีจะพัฒนาความ
เช่ียวชาญ 

๕ 

๕.๓  มีวิสัยทัศนในการเล็งเห็นประโยชนของเทคโนโลยี องคความรู หรือวิทยาการ
ใหมๆ ตอการปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุนสวนสงเสริมใหมีการนํามา
ประยุกตใชในหนวยงานอยางตอเนื่อง 

 

๔.๔ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมจริยธรรม  

 การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม ท้ังตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม

ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน ท้ังนี้

เพื่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพขาราชการ อีกท้ังเพื่อเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจ

หลักภาครัฐบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว แบงออกเปน ๕ ระดับ คือ 
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ระดับความชํานาญการ 
(Proficiency Levels) 

พฤติกรรมสําคัญ  
(Key Behaviors) 

ซ่ือสัตยสุจริต 
๑.๑  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต ถูกตองท้ังหลักกฎหมาย
จริยธรรมและระเบียบวินยั 

๑ 

๑.๒  แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวชิาชีพอยางเปดเผยตรงไปตรงมา 
มีสัจจะ เชื่อถือได 
๒.๑  รักษาวาจามีสัจจะเช่ือถือได พูดอยางไรทําอยางนัน้ ไมบิดเบือนอางขอยกเวน
ใหตนเอง ๒ 
๒.๒  มีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนราชการ อุทิศแรงกายแรงใจ
ผลักดันใหภารกิจหลักของตนและหนวยงานบรรลุผลเพื่อสนับสนุนสงเสริมการ
พัฒนาประเทศชาติและสังคมไทย 
ยึดม่ันในหลักการ 
๓.๑  ยึดม่ันในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไมเบ่ียงเบนดวยอคติหรือ
ผลประโยชนสวนตน ๓ 
๓.๒  เสียสละความสุขสบายตลอดจนความพึงพอใจสวนตนหรือของครอบครัว 
โดยมุงใหภารกิจในหนาท่ีสัมฤทธ์ิผลเปนสําคัญ 
 
ธํารงความถูกตอง 
๔.๑  ธํารงความถูกตอง ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและช่ือเสียงของประเทศชาติ 
แมในสถานการณท่ีอาจสรางความลําบากใจให ๔ 
๔.๒  ตัดสินใจในหนาท่ี ปฏิบัติราชการดวยความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม แมผล
ของการปฏิบัติอาจสรางศัตรูหรือกอความไมพึงพอใจใหแกผูท่ีเกีย่วของหรือเสีย
ประโยชน 

อุทิศตนเพ่ือผดุงความยุติธรรม 
๕.๑  ธํารงความถูกตอง ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและช่ือเสียงของประเทศชาติแม
ในสถานการณท่ีอาจเส่ียงตอความม่ันคงในตําแหนงหนาท่ีการงานหรืออาจเส่ียงภยั
ตอชีวิต 

๕ 

๕.๒  อุทิศตนเพื่อสรางสรรค สงเสริมพัฒนาการใหบุคคลอ่ืนๆท้ังในหรือนอก
องคการยึดม่ันในระบบคุณธรรม 
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คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๔.๕ การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

 สมรรถนะนี้เนนใน ๒ เร่ือง คือ เร่ืองความต้ังใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งในทีมงาน 

หนวยงานหรือองคการ โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีมมิใชในฐานะหวัหนาทีม  และเร่ืองความ 

สามารถในการสรางและการดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม  แบงออกเปน ๕ ระดับคือ 

ระดับความชํานาญการ 
(Proficiency Levels) 

พฤติกรรมสําคัญ  
(Key Behaviors) 

ปฏิบัติหนาท่ีในสวนของตนใหสําเร็จลุลวง 
๑.๑  ทํางานในสวนท่ีตนไดรับมอบหมายไดสําเร็จ สนับสนุนการตัดสินใจในกลุม ๑ 
๑.๒  รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานในกลุมขอมูลอ่ืนๆ  
ท่ีเปนประโยชนตอการทํางานอยางตอเนื่อง 
ผูกมิตรและรวมมือ 
๒.๑  สรางความสัมพันธ เขากับผูอ่ืนในกลุมไดดี ๒ 
๒.๒  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ใหความรวมมือกับผูอ่ืนในทีมดวย 
๒.๓  กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรค 
รับฟงความเห็นและประสานสัมพันธ 
๓.๑  รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม เต็มใจเรียนรูงานจากผูอ่ืน รวมถึง
ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 

๓ ๓.๒  ประมวลความคิดเห็นตางๆ มาใชประกอบการตดัสินใจหรือวางแผนงาน
รวมกันในทีม 
๓.๓  ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีมเพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกนั
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน 
๔.๑  กลาวช่ืนชมใหกําลังใจเพื่อนรวมงานไดอยางจริงใจ แสดงน้ําใจในเหตุวกิฤติ 
ใหความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงานท่ีมีเหตุจําเปนโดยไมตองใหรองขอ 
๔.๒  รักษามิตรภาพความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนัในทีม โดยไมคํานึง
ความชอบหรือไมชอบสวนตน ๔ 
๔.๓  ชวยประสานรอยราว หรือคล่ีคลายแกไขขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในทีม ประสาน
สัมพันธ สงเสริมขวัญกําลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจใหญนอย
ตางๆใหบรรลุผล 
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ระดับความชํานาญการ 
(Proficiency Levels) 

พฤติกรรมสําคัญ  
(Key Behaviors) 

พัฒนางานได 
๕ ๕.๑  การรวมทีมและมีการพัฒนาในระดับหนวยงาน 

๕.๒  การรวมทีมและมีการพัฒนาท่ีมีผลกระทบในระดับองคกร 
 

ในการนํามาตรวัดแบบนี้ไปใชใหผูประเมินดําเนนิการ  ดังนี ้

๑.  พิจารณาสมรรถนะทีละตัว  เพื่อประเมินและใหคะแนนตามมาตรวัด  แลวจึงบันทึกผลลงใน 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (แบบฟอรมท่ี ๓ ในบทที่ ๖)  จากนั้นจึงให 

ดําเนินการเชนเดียวกันสําหรับสมรรถนะตัวตอไปท่ีเหลือจนครบทุกตวั 

๒.  ในการประเมินสมรรถนะหน่ึงๆ  ใหพจิารณาวาผูรับการประเมินถูกคาดหมายวาจะตองมี 

สมรรถนะนั้นในระดับใด 

 

ตารางแสดงการพิจารณาขอบเขตการประเมินสมรรถนะในระดับตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุสมรรถนะที่กําหนด

สําหรับผูถูกประเมิน 

พิจารณาพฤติกรรมสมรรถนะครอบคลุม

จนถึงระดับสมรรถนะท่ีกําหนด 

พิจารณาสมรรถนะที่

ประเมิน 

การพิจารณาขอบเขตพฤติกรรมสมรรถนะ  ท่ีใชในการประเมินสามารถแสดงใหเห็นดังข้ันตอนท่ีแสดง 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตารางสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังสําหรับการปฏิบัตงิานในตาํแหนง  ตามที่หลักเกณฑกรมทางหลวงกําหนด 

ชื่อสมรรถนะหลัก 

    การสั่งสมความ การยึดมั่นในความ   

การมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี เชี่ยวชาญในงานอาชพี ถูกตองชอบธรรม การทํางานเปนทีม 
ประเภท/ระดับของตําแหนง 

      และจริยธรรม   
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 

  ระดับชํานาญงาน 1 1 1 1 1 

  ระดับอาวุโส 2 2 2 2 2 

  ระดับทักษะพิเศษ 2 2 2 2 2 

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 1 1 1 1 1 

  ระดับชํานาญการ 2 2 2 2 2 

  ระดับชํานาญการพิเศษ 3 3 3 3 3 

  ระดับเชี่ยวชาญ 4 4 4 4 4 

  ระดับทรงคุณวุฒิ 5 5 5 5 5 

ประเภทอํานวยการ ระดับตน 3 3 3 3 3 

  ระดับสูง 4 4 4 4 4 

       

 หมายเหตุ     ตัวเลข 1-5  หมายถึง  ระดับที่คาดหวัง  ตามที่ ก.พ. กําหนด    

 ที่มา              หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27  ลงวันที่  29  กันยายน  2552   
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ตารางตัวอยาง     การคิดคะแนนการประเมินสมรรถนะของตําแหนง 

การประเมินสมรรถนะของขาราชการในสังกัดหนวยงานตางๆ จะตองดําเนินการโดย บุคคลคน

เดียวเปนผูประเมิน โดยใหผูบังคับบัญชาตนของผูรับการประเมินหารือกับผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไป       

ผูประเมินผลจะตองประเมินพฤติกรรมของผูรับการประเมินโดยพิจารณาจากสมรรถนะทีละตัวเพื่อ

ประเมินผล  โดยพิจารณาวาผูรับการประเมินไดแสดงสมรรถนะตามท่ีพจนานุกรมสมรรถนะมากนอย

เพียงใดคิดเปนสัดสวนอยางไร เม่ือเทียบกับพฤติกรรมท่ีคาดหวัง เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผลสมรรถนะ 

ก็คือ แบบฟอรมประเมินสมรรถนะพจนานุกรมสมรรถนะ  และตารางสมรรถนะหลักและระดับท่ีคาดหวัง

สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามท่ีกรมทางหลวงกําหนด ในบทที่ ๖ 

 

มาตรวัดของการประเมินสมรรถนะ 

ตารางการคิดคะแนนการประเมินสมรรถนะของตําแหนง 

๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  คะแนน 

     

นอยกวา รอยละ ๖๐ รอยละ  ๖๐ – ๗๐ รอยละ  ๗๑ – ๘๐ รอยละ  ๘๑ – ๙๐ รอยละ  ๙๑ – ๑๐๐ 

     

 

ตัวอยาง  :    นายสมชาย  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ  ซ่ึงถูกคาดหมายวาตองมีสมรรถนะ เร่ืองการมุง

ผลสัมฤทธ์ิในระดับ ๓  ดังนั้น ในการประเมิน  ผูประเมินจะนําพฤติกรรมท่ีระบุไวในพจนานุกรมสมรรถนะ 

เร่ืองการมุงผลสัมฤทธ์ิตั้งแตระดับท่ี  ๑ - ๓  มาเปนเกณฑในการพิจารณาวาสมชายแสดงพฤติกรรมตาม

สมรรถนะระดับท่ี ๓  หรือไม 
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ระดับความชํานาญการ 
(Proficiency Levels) 

พฤติกรรมสําคัญ  
(Key Behaviors) 

 การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 
แสดงความมุงม่ันและกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติราชการใหดี 

 

๑ 
๑.๑  พยายามปฏิบัติราชการตามหนาที่ใหดีและถูกตอง 
๑.๒  มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร และตรงตอเวลาอยางถูกตอง 
๑.๓  แสดงออกวาตองการปฏิบัติงานใหดีขึ้นหรือ แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อ
ประสบเห็นเหตุที่กอใหเกิดความสูญเปลาหรือหยอนประสิทธิภาพในงาน 

ตัวอยางกรณี 

ประเมิน 

สมรรถนะ 

ที่ระดับ 3 

การประเมิน 

จะครอบคลุม 

พฤติกรรม 

ทั้งหมดจน 

ถึงระดับ 

สมรรถนะ 

ระดับ 3 

สามารถกําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการปฏิบัติงานของตนเพ่ือใหผลสัมฤทธ์ิท่ีดีเย่ียม 
๒.๑  หมั่นติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของคนโดยใชเกณฑที่ตนกําหนดขึ้นเองโดยไมได
ถูกผูอื่นบังคับ 

๒ ๒.๒  กําหนดเปาหมายหรือขั้นตอนในการทํางานของตนใหสามารถบรรลุเปาหมายท่ี
ผูบังคับบัญชากําหนดหรือเปาหมายของหนวยงาน/กรม/กองที่รับผิดชอบ 
๒.๓  มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใสตรวจตราความถูกตองของงานหรือขอมูลที่รับผิดชอบ
เพ่ือใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ 

ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพขึ้น 
๓.๑  เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจรวมถึง การทํางานไดดีขึ้น รวดเร็วขึ้น   มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีการเพ่ิมคุณภาพของงานท่ีทํา 

๓ ๓.๒  เสนอหรือทดลองวิธีการหรือขั้นตอนทํางานแบบใหมที่แนนอนเที่ยงตรงกวาหรือ
เปาหมายของหนวยงาน/กรม/กองที่รับมอบหมาย 
๓.๓  พัฒนาหรือปรับเปล่ียนระดับหรือวิธีการทํางานของหนวยงานเพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ที่ดี 
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

ตัวอยาง  :  สําหรับการประเมินสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ิของสมชายนั้น  เขาถูกคาดหมายวาตอง

แสดงพฤติกรรมทางดานตางๆ รวม 9 รายการ  (เปนพฤติกรรมของระดับท่ี ๑ จํานวน ๓ รายการ/ของระดับ 

๒ จํานวน ๓ รายการ/ของระดับท่ี ๓ จํานวน ๓ รายการ) อยางไรก็ดี  ผูประเมินพิจารณาแลวเห็นวาสมชาย

ไดแสดงสมรรถนะใหเห็นอยางเดนชัดเพียง ๖ รายการจาก ๙ รายการ  ไดแก สมรรถนะท่ี ๑.๑ ,๑.๒, ๒.๑, 

๒.๒, ๓.๒ และ ๓.๓  คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗  ซ่ึงเม่ือเทียบกับมาตรวัดก็จะพบวาอยูในเกณฑท่ีจะได ๒ 

คะแนน   ดังนั้น  นายสมชายจึงไดรับคะแนนการประเมินสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ ๒ คะแนน 

 

 



บทที่  ๕ 

การแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา 

 
 หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผูบังคับบัญชา/ผูประเมินตองแจงผลการประเมินใหผูรับ
การประเมินทราบ โดยแยกดําเนินการเปน ๒ กรณี คือ 

๑) การแจงผลรายบุคคล  เพื่อใหผูรับการประเมินทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของตน
ในชวงระยะเวลาการประเมินนั้น และเพื่อใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมินมีโอกาสใหคําปรึกษา
แนะนําเพื่อนําไปสูการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ รวมท้ังพฤติกรรมของผูรับการประเมิน 
กอนเขาสูรอบการประเมินตอไป โดยในการแจงผลกรณีนี้ ผูรับการประเมินตองลงนาม
รับทราบดวย 

 ๒) การประกาศรายชื่อผูมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ “ดีเดน” และ “ดีมาก” เปน
การประกาศใหทราบในระดับสวนราชการ ท้ังนี้ นอกจากเพื่อเปนการยกยอง ชมเชยผูมีผลการ
ปฏิบัติราชการระดับดีเดนและดีมากใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวกันแลว ยังเปนการเสริมสรางความ
โปรงใสของการประเมินอีกดวย 

 
๕.๑   การแจงผลรายบุคคล 

สาระสําคัญท่ีผูบังคับบัญชา/ผูประเมินควรแจงแกผูรับการประเมิน  
๑) คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินวาไดเทาไร และอยูในระดับใด   

(เชน ดี ดีมาก หรือดีเดน) 
 ๒) คะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานวาไดเทาใด 
 ๓) คะแนนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) วาไดเทาใด 

๔) จุดเดน จุดดอย และประเด็นท่ีผูรับการประเมินควรไดรับการพัฒนาใหดีข้ึน ท้ังในสวน
ผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

 
๕.๒ การประกาศรายชื่อผูมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ “ดีเดน” และ “ดีมาก” 
 เม่ือสํานัก/กองพิจารณาผลการประเมินเสร็จส้ินแลว ก็สามารถประกาศรายช่ือผูมีผลการประเมิน
ระดับ  “ดีเดน”  และ  “ดีมาก”  ใหทราบท่ัวกันในระดับสํานัก/กอง ก็ได 
 หรือหากตองการประกาศเปนภาพรวมระดับสวนราชการ ก็อาจใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของสวน
ราชการรวบรวมรายช่ือผูมีผลการปฏิบัติราชการในระดับดังกลาวจากหนวยงานยอยภายในแลวจึงประกาศ
เปนภาพรวมระดับสวนราชการดวยก็ได สวนในกรณีจังหวัดก็ใหดําเนินการในลักษณะเดียวกัน 
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๕.๓ แนวทางการใหคําปรึกษาหารือแกผูรับการประเมิน 
 การใหคําปรึกษาหารือแกผูรับการประเมินในระหวางการแจงผลการประเมินอยางเปนทางการเปน
รายบุคคลแกผูรับการประเมิน ถือเปนกลไกหนึ่งท่ีชวยใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมินและผูใตบังคับบัญชา/
ผูรับการประเมิน ไดมีโอกาสไดหารือรวมกันเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงพฤติกรรม รวมท้ังยังเปนชวงเวลาของ
การติชม และกระตุนใหผูรับการประเมินพัฒนาตนเอง 
 

แนวทางและขอพึงระวังในการใหคําตชิมผูรับการประเมิน 
 พึงระลึกเสมอวาคนทุกคนตองการไดรับการช่ืนชม และไมตองการไดรับการตําหนิตเิตียน 
 คําชมเชยตองกลาวออกมาจากใจจริง และคําตําหนิตองหนักแนน จริงจัง 
 ควรกลาวอยางจําเพาะเจาะจงวาผลงานหรือพฤติกรรมใดท่ีทําใหผูรับการประเมินไดรับการชมเชย
หรือตําหน ิ

 คําชม/การใหความดีความชอบตอบแทนผลงานดี เปนการสรางความเช่ือม่ันในตนเองแกผูรับการ
ประเมินและเปนแรงบันดาลใจท่ีมีอิทธิพลมาก 

 การติชมตองเนนเหตุการณท่ีเฉพาะเจาะจง และสามารถแสดงใหเห็นชดัถึงการปรับปรุงพัฒนาได 
 ติชมท่ีผลงานหรือพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกบังาน ไมใชลักษณะสวนตัวของผูรับการประเมินท่ีไม
เกี่ยวกับงาน 

 ผูถูกติอาจมีความสะเทือนใจ เสียใจ และเขาใจวาผูบังคับบัญชามีอคติ ไมชอบตนเปนการสวนตัว 
ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงควรใสใจกับความรูสึก และสังเกตปฏิกิริยาของผูถูกติอยางใกลชิด 

 
 

ส่ิงท่ีไมควรทําในการใหคําปรึกษา แนะนําในการแจงผลการประเมิน 
 ไมรับฟงความคิดเห็นผูรับการประเมิน 
 ใชวาจารุนแรง หยาบคาย แสดงกิริยาไมสุภาพ 
 ใหคําแนะนําเพียงกวางๆไมชัดเจน เชน ใหตั้งใจทํางาน หรือขยันมากข้ึน 
 แสดงความไมเช่ือม่ันในความสามารถของลูกนอง 
 พูดจาถากถาง ทาทาย 
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๕.๔ บทบาทของผูรับการประเมินในการรับฟงคําปรึกษาแนะนํา 

บทบาทของผูรับการประเมินในการรับฟงคําปรึกษาแนะนํา 
 รับฟงและพยายามทําความเขาใจ ไมดวนตัดสินหรือตัดบทวาส่ิงท่ีไดรับฟงไมเปนเร่ืองจริง 
 ขอคําช้ีแจงหากไมเขาใจ เพือ่ใหแนใจวาเขาใจส่ิงท่ีผูบังคับบัญชาพูด เชน ขอใหผูบังคับบัญชา
ยกตัวอยาง หรือขอทราบความคาดหวังของผูบังคับบัญชา 

 ไมดวนปกปองการกระทําของตน พยายามรับฟงการใหคําปรึกษาช้ีแนะใหชัดเจนกอน 
 ไมเถียงเพื่อเอาชนะ เนื่องจากส่ิงท่ีผูบังคับบัญชาบอกเปนมุมมองจากส่ิงท่ีเขาสังเกตเห็น ส่ิงท่ีเขา
ประสบและความคิดเห็นของเขา ดังนั้น จึงไมมีประโยชนท่ีจะเถียงเพือ่เอาชนะ เนื่องจากการรับฟง
ความเหน็ของผูบังคับบัญชาและการพดูคุยลักษณะน้ีจะเปนประโยชนในแงของการพัฒนา การ
โตเถียงจะทําใหผูบังคับบัญชาไมสามารถใชเวลาในการใหคําปรึกษาช้ีแนะไดยางเต็มท่ี 

 พิจารณาไตรตรองคําปรึกษาช้ีแนะท่ีไดรับวาเคยไดรับคําปรึกษาช้ีแนะในลักษณะน้ีหรือไม หรือ
พิจารณาถามตัวเองวาเคยไดรับการช้ีแนะในลักษณะน้ีหรือไม และตองการจะใชประโยชนจากการ
ช้ีแนะนี้หรือไม จะเกิดอะไรข้ึนถาตนเองไมสนใจคําช้ีแนะน้ี และจะสามารถใชประโยชนจากคํา
ช้ีแนะนี้ใหเกดิประสิทธิภาพการทํางานไดมากท่ีสุดอยางไร 
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บทที่  ๖ 

แบบฟอรมที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 ๑. การดําเนินการตามแนวทางของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะกระทําควบคูไปกับ
การใชแบบฟอรมเพื่อบันทึกขอตกลงตัวช้ีวัดผลงานและคาเปาหมายสําหรับการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะท่ีจะประเมินต้ังแตตนรอบการประเมิน 

๒. เม่ือส้ินสุดรอบการประเมิน จะมีการสรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ  บันทึกแผนการ 
พัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล   ตลอดจนบันทึกการแจงผลการประเมินลงในแบบสรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ซ่ึงเปนแบบฟอรมท่ีทุกสวนราชการตองจัดใหมีสําหรับขาราชการ
ทุกคนในสังกดั 

 แบบฟอรมท่ี 1 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มี  2 หนา ใชเพื่อสรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ บันทึกแผนการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล และบันทึกการแจงผลการประเมิน 

 แบบฟอรมท่ี 2 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ใชเพื่อระบุตัวช้ีวัดของผลงาน คะแนนตามระดับคาเปาหมาย 
และนํ้าหนักของตัวช้ีวัดผลงาน ท่ีเปนท่ีตกลงรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน 
 แบบฟอรมนี้นํามาจากตัวอยางท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด ซ่ึงออกแบบมาโดยมีจุดมุงหมายหลัก
เพื่อใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน ใชเปนเคร่ืองมือชวยสําหรับการกรอกรายละเอียดในสวนผลสัมฤทธ์ิของ
งานในแบบฟอรมท่ี 1 (สวนท่ี 2 องคประกอบท่ี 1 : ผลสัมฤทธ์ิของงาน) 

 แบบฟอรมท่ี 3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใชเพื่อระบุพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะท่ีจะประเมิน  ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวัง  คะแนน   และน้ําหนักของสมรรถนะแต   
ละตัว 
 เชนเดียวกับแบบฟอรมท่ี 2 กลาวคือ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือชวยในการกรอกแบบฟอรมหลักคือ แบบฟอรมท่ี 1 (สวนท่ี 2 องคประกอบท่ี 2 : 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ) 

 
 



ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมท่ี ๑ - ๓ 
 
การจัดเตรียมรายละเอียดในแบบฟอรม ณ ตนรอบการประเมิน 

๑. แบบฟอรมที่ ๑  (จัดเตรียมรายละเอียดเบื้องตนในแบบฟอรมสรุป) 
๑.๑  ระบุรอบการประเมิน 
๑.๒ ระบุรายละเอียดตางๆ ลงในขอมูลสวนท่ี ๑ ซ่ึงในท่ีนี้ไดยกตัวอยางวา นายสมชายเปน

ผูรับการประเมิน และนายวิทยาเปนผูประเมิน 
 ๑.๓  ไมตองกรอกขอมูลในสวนท่ี ๒ – ๕  เนื่องจากยังเปนรอบตนการประเมิน 

๒.  แบบฟอรมที่ ๒  (จัดเตรียมรายละเอียดในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน) 
๒.๑  ระบุรอบการประเมินเปนรอบท่ี ๑ 

 ๒.๒  ระบุรายละเอียดตางๆ ลงในขอมูล ซ่ึงในท่ีนี้ไดยกตัวอยางวา นายสมชายเปนผูรับ
การประเมิน และนายวิทยาเปนผูประเมิน 

 ๒.๓  นายสมชายระบุตัวช้ีวัดผลงานตามท่ีไดตกลงไวกับนายวิทยา โดยกรอกลงในชอง
กิจกรรม/ตัวช้ีวัดผลงาน  โดยกิจกรรมหรือตัวช้ีวัดผลงานนี้ไดมาจากกระบวนการกําหนดตัวช้ีวัดซ่ึงกลาวไว
ในบทท่ี ๓ 

 ๒.๔  นายสมชายระบุคาเปาหมายเปน ๕ ระดับตามท่ีไดตกลงไวกับนายวิทยา 
 ๒.๕  นายสมชายใสน้ําหนักสําหรับตัวช้ีวัดตามท่ีไดตกลงไวกับนายวิทยา โดยน้ําหนักรวม

แลวตองเทากับ ๑๐๐%   

๓.  แบบฟอรมที่ ๓  (จัดเตรียมรายละเอียดในแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ) 

 ๓.๑  นายสมชายระบุช่ือตัวเองเปนผูรับการประเมิน และนายวิทยาเปนผูประเมิน พรอมท้ัง
ระบุรอบการประเมินเปนรอบท่ี ๑ 

 ๓.๒  นายสมชายกรอกขอมูลสมรรถนะ ๕ สมรรถนะและระดับท่ีคาดหวังซ่ึงในตัวอยาง
อยูท่ีระดับท่ีคาดหวัง ๓  

 ๓.๓  นายสมชายตองสรุปรวมกับนายวิทยาวาจะใหน้ําหนักในแตละตัวเทาไหร ซ่ึงรวม
แลวตองไมเกิน ๑๐๐%  ซ่ึงไดขอสรุปวาจะใหคาน้ําหนักในแตละตัวเทากันคือตัวละ ๒๐% 

 ๓.๔  จากนั้นทําการคํานวณสมรถนะของนายสมชายตามตัวอยางในบทท่ี ๔ 

 เม่ือไดคะแนนจากการประเมินในแบบฟอรมท่ี ๒ และ ๓ ใหนําไปกรอกลงในแบบฟอรมท่ี ๑ 
ในสวนท่ี ๒ สําหรับสวนท่ี ๓ ใหผูบังคับบัญชาเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาขาราชการตามท่ีเห็นสมควร 
ซ่ึงจากตัวอยางสรุปไดดังนี ้



การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ปลายรอบการประเมิน 
 นายวิทยาซ่ึงเปนผูประเมินจะนําแบบฟอรมท่ีนายสมชายไดจัดทําในชวงตนรอบการประเมินมาใช
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ และไดมอบหมายใหนายสมชาย
รวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดตางๆ นําสงใหนายวิทยาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ในการประเมินนั้น นายวิทยาจะทําการประเมินในสวนของผลสัมฤทธ์ิของงานกอน แลวจึงไป
ประเมินในสวนของพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ จากนั้นจึงนําคะแนนการประเมินจากท้ัง
สองสวนมาคํานวณในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบฟอรมท่ี ๑ ในสวนท่ี ๒)  

 นายวิทยาเปนผูกรอกคะแนนประเมินท่ีไดมาจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานไดเทากับ ๗๒ 
คะแนน  และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะไดเทากับ ๖๔ คะแนน และนายวิทยาตั้ง
คาน้ําหนักสําหรับผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  โดยกําหนดสัดสวน
ของผลสัมฤทธ์ิของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการเทากับ  ๗๐ : ๓๐  

 ดังนั้นนายวิทยาจึงคํานวณคะแนนตามตัวอยางไดดังนี ้
 
แบบฟอรมที่ ๑ 
สวนที ่๒ : การสรุปผลการประเมิน  

องคประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน (ก)x(ข) 
องคประกอบท่ี ๑: ผลสัมฤทธิ์ของงาน ๗๓ ๗๐% ๕๑.๑ 
องคประกอบท่ี ๒: พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ๖๔ ๓๐% ๑๙.๒ 
องคประกอบอื่น (ถามี)    

รวม ๑๐๐% ๗๐.๓ 
 
  
 

  
 

 
 



 
 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สวนท่ี ๑ : ขอมูลของผูรับการประเมิน 
รอบการประเมิน � รอบท่ี ๑  ๑ ตุลาคม .............   ถึง ๓๑ มีนาคม .............   � รอบท่ี ๒  ๑ เมษายน .............  ถึง ๓๐ กันยายน ..............    

แบบฟอรมท่ี ๑ 

ช่ือผูรับการประเมิน (นาย/ นาง/ นางสาว) .........................สมชาย...รักสงบ.................................................................................    
ตําแหนง .................วิศวกรโยธา.....................    ประเภทตําแหนง .................วิชาการ......................................    
ระดับตําแหนง ..............ชํานาญการพิเศษ....................    สังกัด ................สํานักทางหลวงที่......     ..............................................    
ช่ือผูประเมิน (นาย/ นาง/ นางสาว) .................วิทยา...อยูยืน............................................................................................................    
ตําแหนง .................   ผูอํานวยการกลุมงาน.......       ................................................................................................................................    

สวนท่ี ๒ : การสรุปผลการประเมิน  
องคประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน (ก)x(ข) 

๗๓ ๗๐% องคประกอบท่ี ๑: ผลสัมฤทธิ์ของงาน ๕๑.๑ 

๖๔ ๓๐% องคประกอบท่ี ๒: พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ๑๙.๒ 
องคประกอบอื่น (ถามี)    

รวม ๑๐๐% ๗๐.๓ 

ระดับผลการประเมิน 
�  ดีเดน (......................... คะแนน )  �  พอใช  ( .....................     คะแนน )  
�  ดีมาก (......................... คะแนน )  �  ตองปรับปรุง ( ต่ํากวา 60 คะแนน )   
�  ดี  (......................... คะแนน ) 

สวนท่ี ๓ : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ความรู/ ทักษะ/ สมรรถนะ วิธีการพัฒนา ชวงเวลาท่ีตองการ 
ท่ีตองไดรับการพัฒนา การพัฒนา 

   

   

   

   

 

      คําชี้แจง 
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีดวยกัน  ๒  หนา ประกอบดวย 
         สวนที่ ๑ :  ขอมูลของผูรับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับตัวผูรับการประเมิน 
         สวนที่ ๒:  สรุปผลการประเมิน ใชเพื่อกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานผลสัมฤทธ์ิของงาน องคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และ 
                           น้ําหนักของทั้ง สององคประกอบ ในแบบสรุปสวนที ่๒ นี้ ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมดวย 
                               -  สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหนํามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี ้

สําหรับคะแนนองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหนํามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี ้                               -  
        สวนที่ ๓ : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน 
        สวนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน  ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
        สวนที่ ๕ : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกล่ันกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และใหความเห็น 
      



 

๒  
 

สวนท่ี ๔ : การรับทราบผลการประเมิน 
 

     ผูรับการประเมิน: 
   �  ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ   ลงช่ือ : ………………………. 
             รายบุคคลแลว        ตําแหนง : ………….……….. 

วันท่ี : ……………………….. 
      ผูประเมิน:  (หัวหนาฝาย/กลุม/สวนหรือเทียบเทา ฯลฯ) 
    �  ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบ 
    �  ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันท่ี……..…………………………   ลงช่ือ : ……………………………  
                แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ     ตําแหนง : ………….…………….. 
               โดยม…ี………………….………………………… เปนพยาน   วันท่ี : ……………………….……. 
 

ลงช่ือ : …………………..………….พยาน 
ตําแหนง : ………………….……….. 
วันท่ี : ……………………………….. 

 
 
สวนท่ี ๕ : ความเห็นของผูบงัคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 
     ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป: (ผูอํานวยการแขวงการทาง/ผูอํานวยการศูนยสรางทาง ฯลฯ) 
   �  เห็นดวยกับผลการประเมิน 
   �  มีความเหน็ตาง ดังนี ้

………………………………………… 
…………………………………………    ลงช่ือ : …………….………………. 
…………………………………………    ตําแหนง : …………..…….……….. 
…………………………………………    วันท่ี : ……………….…………….. 
………………………………………… 

     ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี) : (ผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสํานกัทางหลวง ฯลฯ) 
    �  เห็นดวยกับผลการประเมิน 
    �  มีความเหน็ตาง ดังนี ้

………………………………………… 
…………………………………………    ลงช่ือ : …………….………………. 
…………………………………………    ตําแหนง : …………..…….……….. 
…………………………………………    วันท่ี : ……………….…………….. 
………………………………………… 

 



 
 
 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

รอบการประเมิน (     ) ครั้งที่ ๑  (๑ ตุลาคม ................   ถึง ๓๑ มีนาคม ................)    

แบบฟอรมที่ ๒ 

ครั้งที่ ๒  (๑ เมษายน ...............  ถึง ๓๐ กันยายน ..............)                                                                                            (    ) 
 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)    …...............สมชาย....รักสงบ......................ตําแหนงเลขที่ .......................   ตําแหนง   ..............วิศวกรโยธา........... 

ประเภทตําแหนง .............วิชาการ................. ระดับตําแหนง..........ชาํนาญการพิเศษ...........สังกัด.......สํานักทางหลวงที่............................ ลงนาม ................................................ 

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)  ................วิทยา....อยูยนื......................... ตําแหนง.......ผูอํานวยการกลุมงาน....  ลงนาม ................................................................ 
 

คะแนน น้ําหนัก คะแนนตามระดับคาเปาหมาย รวมคะแนน 
กิจกรรม/ตัวชี้วัดผลงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ (ก) (ข) (กxขx๒๐) 

๑.รอยละของงานซอมผิวทางใหแลวเสร็จ
ภายในเวลา 3 วัน 

๘๐ ๙๖ 
๘๑ - ๘๕  ๘๖ - ๙๐ ๙๑ - ๙๕ ๔ ๑๕% 

หรือนอยกวา หรือสูงกวา 
 

๑๒ 

๒.รอยละของการจัดทําแผนงานราย
ประมาณการบํารุงพิเศษ/บํารุงตาม
กําหนดเวลาภายใน 3 วัน 

๗๐ ๙๐ 
๗๕ ๘๐ ๘๕ ๓ ๒๐% 

หรือนอยกวา หรือสูงกวา 
๑๒ 

๓.รอยละของความถูกตองตามเกณฑ
ขอกําหนดการจัดทําแผนงานบํารุงทาง   
งานบํารุงปกต ิ งานบาํรุงตามกําหนดเวลา  
งานบํารุงพิเศษและบูรณะ  และอื่นๆ 

๗๐ ๙๐ 
๗๗ ๘๐ ๘๗ ๕ ๑๕% 

หรือนอยกวา หรือสูงกวา 

 

๑๕ 

         



 
   

 

     
         

๒ 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย คะแนน น้ําหนัก รวมคะแนน 
กิจกรรม/ตัวชี้วัดผลงาน 

(ก) (ข) (๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กxขx๒๐) 

๔.รอยละของความถูกตองในการซอมบํารุง
ทางและการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามแผนงานที่กําหนด 

๖๐ ๙๑ 
๖๑ - ๗๐ ๗๑ - ๘๐ ๘๑ – ๙๐  ๔ ๒๐% 

หรือนอยกวา หรือสูงกวา 
๑๖ 

๕.รอยละของการซอมบํารุงทางบํารุงปกติ
ของหนวยงานบํารุงทางเคลื่อนที่ 

๗๐ ๙๐ 
๗๕ ๘๐ ๘๕ ๓ ๓๐% 

หรือนอยกวา หรือสูงกวา 
๑๘ 

         

                 
                  
         
         
         
         
         
         
         
                  

          รวม   (ข) = ๑๐๐% ๗๓  
 
 
 



 
 
 
 

แบบฟอรมที่ ๓  
 
 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิราชการหรือสมรรถนะ 
 

รอบการประเมิน (     ) ครั้งที่ ๑  (๑ ตุลาคม ................   ถึง ๓๑ มีนาคม ................)    
ครั้งที่ ๒  (๑ เมษายน ...............  ถึง ๓๐ กันยายน ..............)                                                                                            (    ) 

 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)    …...............สมชาย....รักสงบ......................ตําแหนงเลขที่ .......................   ตําแหนง   .............วิศวกรโยธา................. 

ประเภทตําแหนง ...............วิชาการ...................... ระดับตําแหนง...........ชํานาญการพิเศษ..........สังกัด.......สํานักทางหลวงที่.......... ลงนาม ..................................................... 

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)  ................วิทยา....อยูยนื...................... ตําแหนง.....ผูอํานวยการกลุมงาน.....    ลงนาม .................................................... 
 

 

สมรรถนะ 
ระดับที่
คาดหวัง 

คะแนน(ก) น้ําหนัก(ข) 
รวมคะแนน 
( ก x ข x20 ) 

บันทึกโดยผูประเมิน 
 (ถามี) และในกรณีพื้นที่ไมพอให
บันทึกลงในเอกสารหนาหลัง 

แนวทางการประเมนิสมรรถนะ 
           ไดนําคะแนนมาจากแบบประเมนิ 
           สมรรถนะอืน่ๆ มาสรุปไวในแบบสรุปนี้  

๑.การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ๓ ๒ ๒๐% ๘  
           ระบุ................................ 

๒.บริการที่ดี (Service Mind) ๓ ๔ ๒๐% ๑๖  
          ใชแบบสรุปนี้ในการประเมินสมรรถนะ 
          โดยตั้งมาตรวัดสมรรถนะซึ่งสวนราชการ 

๓.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ๓ ๔ ๒๐% ๑๖              เห็นวามีความเหมาะสมไวดังนี้ 

๔.จริยธรรม (Integrity) ๓ ๓ ๒๐% ๑๒  
ประเมินระดับการพฒันา 

๕.ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork) ๓ ๓ ๒๐% ๑๒  
1   ไมสังเกตเห็น 
 2  กําลังพัฒนาโดยตองใชเวลาอีกมากจึงจะพัฒนาได 
3   อยูในระดับใชงานได  

รวม 4   อยูในระดับที่ใชงานไดด ี๑๐๐% ๖๔ 
5   เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูอื่น 

 



 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติมประกอบแบบสรุปการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ_______________________________ ……………………………………………………………………………….…………….……………………..…………..………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………..……………..…………..………………………………… 
                    

สมรรถนะ_______________________________ ………………………………………………………………………………………………..…………………..…………..………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………..………………………………..…………………………………..… 

   

สมรรถนะ_______________________________ …………………………………………………..………………………………………………………………..…………..………………………………… 
      …………………………………………………………..………………………………………………………………..…………………………………….. 
    

สมรรถนะ_______________________________ …………………………………………………………………………..………………………………………..…………..………………………………… 
      …………………………………………………………..………………………………………………………………..…………………………………….. 
 

สมรรถนะ_______________________________ …………………………………………………………………………..………………………………………..…………..………………………………… 
      ……………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………….. 

๒ 

 
  



 
 

แบบฟอรมท่ี ๑ 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สวนท่ี ๑ : ขอมูลของผูรับการประเมิน 
รอบการประเมิน � รอบท่ี ๑  ๑ ตุลาคม .............   ถึง ๓๑ มีนาคม .............   � รอบท่ี ๒  ๑ เมษายน .............  ถึง ๓๐ กันยายน ..............    

ช่ือผูรับการประเมิน (นาย/ นาง/ นางสาว) .......................................................................................................................................    
ตําแหนง ........................................................................    ประเภทตําแหนง ..................................................................................    
ระดับตําแหนง ..........................................................................    สังกัด ........................................................................................    
ช่ือผูประเมิน (นาย/ นาง/ นางสาว) .................................................................................................................................................    
ตําแหนง ..........................................................................................................................................................................................    

สวนท่ี ๒ : การสรุปผลการประเมิน  
องคประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน (ก)x(ข) 

   องคประกอบท่ี ๑: ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

   องคประกอบท่ี ๒: พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 

องคประกอบอื่น (ถามี)    

รวม  ๑๐๐% 

ระดับผลการประเมิน 
�  ดีเดน (......................... คะแนน )  �  พอใช  ( .....................     คะแนน )  
�  ดีมาก (......................... คะแนน )  �  ตองปรับปรุง ( ต่ํากวา 60 คะแนน )   
�  ดี  (......................... คะแนน ) 

สวนท่ี ๓ : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ความรู/ ทักษะ/ สมรรถนะ วิธีการพัฒนา ชวงเวลาท่ีตองการ 
ท่ีตองไดรับการพัฒนา การพัฒนา 

   

   

   

   

 

      คําชี้แจง 
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีดวยกัน  ๒  หนา ประกอบดวย 
         สวนที่ ๑ :  ขอมูลของผูรับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับตัวผูรับการประเมิน 
         สวนที่ ๒:  สรุปผลการประเมิน ใชเพื่อกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานผลสัมฤทธ์ิของงาน องคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และ 
                           น้ําหนักของทั้ง สององคประกอบ ในแบบสรุปสวนที ่๒ นี้ ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมดวย 
                               -  สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหนํามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี ้

สําหรับคะแนนองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหนํามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี ้                               -  
        สวนที่ ๓ : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน 
        สวนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน  ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
        สวนที่ ๕ : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกล่ันกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และใหความเห็น 
      



 

๒  
 

สวนท่ี ๔ : การรับทราบผลการประเมิน 
 

     ผูรับการประเมิน: 
   �  ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ   ลงช่ือ : ………………………. 
             รายบุคคลแลว        ตําแหนง : ………….……….. 

วันท่ี : ……………………….. 
        ผูประเมิน:  (หัวหนาฝาย/กลุม/สวนหรือเทียบเทา ฯลฯ) 
    �  ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบ 
    �  ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันท่ี……..…………………………   ลงช่ือ : ……………………………  
              แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ     ตําแหนง : ………….…………….. 
              โดยมี…………………….………………………… เปนพยาน   วันท่ี : ……………………….……. 
 

ลงช่ือ : …………………..………….พยาน 
ตําแหนง : ………………….……….. 
วันท่ี : ……………………………….. 

 
 
สวนท่ี ๕ : ความเห็นของผูบงัคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 
     ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป: (ผูอํานวยการแขวงการทาง/ผูอํานวยการศูนยสรางทาง ฯลฯ) 
   �  เห็นดวยกับผลการประเมิน 
   �  มีความเหน็ตาง ดังนี ้

………………………………………… 
…………………………………………    ลงช่ือ : …………….………………. 
…………………………………………    ตําแหนง : …………..…….……….. 
…………………………………………    วันท่ี : ……………….…………….. 
………………………………………… 

     ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี) : (ผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสํานกัทางหลวง ฯลฯ) 
    �  เห็นดวยกับผลการประเมิน 
    �  มีความเหน็ตาง ดังนี ้

………………………………………… 
…………………………………………    ลงช่ือ : …………….………………. 
…………………………………………    ตําแหนง : …………..…….……….. 
…………………………………………    วันท่ี : ……………….…………….. 
………………………………………… 

 



 
 
 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

รอบการประเมิน (     ) ครั้งที่ ๑  (๑ ตุลาคม ................   ถึง ๓๑ มีนาคม ................)    
                                                                                        (    ) ครั้งที่ ๒  (๑ เมษายน ...............  ถึง ๓๐ กันยายน ..............)    

 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)    ….................................................................ตําแหนงเลขที่ ...........................................   ตําแหนง   .......................................................... 

ประเภทตําแหนง ................................................ ระดับตําแหนง....................................................สังกัด................................................... ลงนาม ....................................................... 

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)  .................................................. ตําแหนง...................................................  ลงนาม ................................................................ 
 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย คะแนน น้ําหนัก รวมคะแนน 
กิจกรรม/ตัวชี้วัดผลงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ (ก) (ข) (กxขx๒๐) 

๑.รอยละของงานซอมผิวทางใหแลวเสร็จ
ภายในเวลา 3 วัน 
 

        

๒.รอยละของการจัดทําแผนงานราย
ประมาณการบํารุงพิเศษ/บํารุงตาม
กําหนดเวลาภายใน 3 วัน 

        

๓.รอยละของความถูกตองตามเกณฑ
ขอกําหนดการจัดทําแผนงานบํารุงทาง   
งานบํารุงปกต ิ งานบาํรุงตามกําหนดเวลา  
งานบํารุงพิเศษและบูรณะ  และอื่นๆ 
 

        

         

แบบฟอรมที่ ๒ 



 
   

 

     
         

๒ 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย คะแนน น้ําหนัก รวมคะแนน 
กิจกรรม/ตัวชี้วัดผลงาน 

(ก) (ข) (๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กxขx๒๐) 

๔.รอยละของความถูกตองในการซอมบํารุง
ทางและการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามแผนงานที่กําหนด 

        

๕.รอยละของการซอมบํารุงทางบํารุงปกติ
ของหนวยงานบํารุงทางเคลื่อนที่ 

        

         

                 
                  
         
         
         
         
         
         
         
                  

           รวม   (ข) = ๑๐๐% 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิราชการหรือสมรรถนะ 
 

รอบการประเมิน (     ) ครั้งที่ ๑  (๑ ตุลาคม ................   ถึง ๓๑ มีนาคม ................)    
ครั้งที่ ๒  (๑ เมษายน ...............  ถึง ๓๐ กันยายน ..............)                                                                                            (    ) 

 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)    ….....................................................................ตําแหนงเลขที่ .................................................   ตําแหนง   ..................................................... 

ประเภทตําแหนง ......................................................... ระดับตําแหนง................................................สังกัด..................................................... ลงนาม ..................................................... 

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)  ................................................................. ตําแหนง  ......................................................    ลงนาม .................................................... 
 

 

สมรรถนะ 
ระดับที่
คาดหวัง 

คะแนน(ก) น้ําหนัก(ข) 
รวมคะแนน 
( ก x ข x20 ) 

บันทึกโดยผูประเมิน 
 (ถามี) และในกรณีพื้นที่ไมพอให
บันทึกลงในเอกสารหนาหลัง 

แนวทางการประเมนิสมรรถนะ 
           ไดนําคะแนนมาจากแบบประเมนิ 
           สมรรถนะอืน่ๆ มาสรุปไวในแบบสรุปนี้  

๑.การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)      
           ระบุ................................ 

๒.บริการที่ดี (Service Mind)      
          ใชแบบสรุปนี้ในการประเมินสมรรถนะ 

แบบฟอรมที่ ๓ 

          โดยตั้งมาตรวัดสมรรถนะซึ่งสวนราชการ 

๓.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)                  เห็นวามีความเหมาะสมไวดังนี้ 

๔.จริยธรรม (Integrity)      
ประเมินระดับการพฒันา 

๕.ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork)      
1   ไมสังเกตเห็น 
 2  กําลังพัฒนาโดยตองใชเวลาอีกมากจึงจะพัฒนาได 
3   อยูในระดับใชงานได 

 
 

รวม 4   อยูในระดับที่ใชงานไดด ี๑๐๐% 
5   เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูอื่น 

 



 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติมประกอบแบบสรุปการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ_______________________________ ……………………………………………………………………………….…………….……………………..…………..………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………..……………..…………..………………………………… 
                    

สมรรถนะ_______________________________ ………………………………………………………………………………………………..…………………..…………..………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………..………………………………..…………………………………..… 

   

สมรรถนะ_______________________________ …………………………………………………..………………………………………………………………..…………..………………………………… 
      …………………………………………………………..………………………………………………………………..…………………………………….. 
    

สมรรถนะ_______________________________ …………………………………………………………………………..………………………………………..…………..………………………………… 
      …………………………………………………………..………………………………………………………………..…………………………………….. 
 

สมรรถนะ_______________________________ …………………………………………………………………………..………………………………………..…………..………………………………… 
      ……………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………….. 

๒ 

 
  

























หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

“ฐานในการคํานวณ”  หมายความวา  ตัวเลขที่จะนําไปใชในการคิดคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของขาราชการพลเรือนสามัญแตละประเภท  แตละสายงาน  และแตละระดับ  โดยแบงออกเปน 

(๑) ฐานในการคํานวณระดับลาง  ไดแก  ผลรวมของเงินเดือนตํ่าสุดตามที่  ก.พ.  กําหนดกับ
คากลาง  หารดวยสอง 

(๒) ฐานในการคํานวณระดับบน  ไดแก  ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่  ก.พ.  กําหนดกับ
คากลาง  หารดวยสอง 

ในกรณีที่คํานวณตามวิธีการดังกลาวแลว  มีผลทําใหฐานในการคํานวณระดับลางของระดับ
ตําแหนงที่สูงกวา  มีคาตํ่ากวาหรือเทากับฐานในการคํานวณระดับบนของระดับตําแหนงที่ตํ่ากวาซ่ึงอยู
ถัดลงไป  ก.พ.  อาจปรับฐานในการคํานวณระดับลางของระดับตําแหนงที่สูงกวานั้นเสียใหมใหสูงข้ึนได  
โดยตองนําภาพรวมของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเปนเกณฑในการพิจารณา   

“ชวงเงินเดือน”  หมายความวา  ชวงของเงินเดือนระหวางเงินเดือนข้ันตํ่าถึงคากลาง  หรือระหวาง
คากลางถึงเงินเดือนข้ันสูง  แลวแตกรณี  และชวงเงินเดือนที่  ก.พ.  ปรับใหสอดคลองกับฐานในการ
คํานวณดวย 

ขอ ๓ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา  ๕๗  เปนผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ 
ส่ังเลื่อนเงินเดือน 

ขอ ๔ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้  และใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ไดดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนดตามมาตรา  ๗๖  มาประกอบการพิจารณา  โดยใหเลื่อนไดไมเกิน
วงเงินที่สวนราชการไดรับการจัดสรรใหใชในการเลื่อนเงินเดือน 

การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละคร้ัง  ใหเลื่อนไดไมเกิน
เงินเดือนสูงสุดที่  ก.พ.  กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง 

การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญโดยมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  แตใชวิธีการ
หารเฉลี่ยเพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญทุกคนไดรับการเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละที่ เทากัน   
จะกระทํามิได 

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละคร้ัง  ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกิน
รอยละหกของฐานในการคํานวณ  และใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศอัตรารอยละ



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ของฐานในการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน  โดยตองประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไปอยางชาที่สุดพรอมกับการมีคําส่ังเลื่อนเงินเดือน 

การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 
ขอ ๕ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญโดยปกติใหเลื่อนปละสองคร้ัง  ดังนี้ 
(๑) คร้ังที่หนึ่ง  เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก  โดยใหเลื่อน

ในวันที่  ๑  เมษายนของปที่ไดเลื่อน  
(๒) คร้ังที่สอง  เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง  โดยใหเลื่อน

ในวันที่  ๑  ตุลาคมของปถัดไป 
ขอ ๖ ให  ก.พ.  กําหนดคากลาง  ฐานในการคํานวณ  และชวงเงินเดือนตามกฎ  ก.พ.  นี้  

แลวใหสํานักงาน  ก.พ.  แจงสวนราชการและจังหวัดทราบเปนการลวงหนา   
ขอ ๗ ผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละคร้ัง  ใหผูบังคับบัญชา

ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดใหมีการแจงใหขาราชการพลเรือนสามัญทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล   
การแจงผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งใหประกอบดวย  อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อน  

ฐานในการคํานวณ  จํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อน  และเงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนตามผลการ
เลื่อนเงินเดือนนั้น 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนใหแจงเหตุผลที่ไมไดเลื่อนเงินเดือน
ใหผูนั้นทราบดวย 

ขอ ๘ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละคร้ังตองอยู
ในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในคร่ึงปที่แลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาระดับพอใชหรือรอยละ
หกสิบ 

(๒) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือความผิดที่ทําให
เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๓) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน 
(๔) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
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(๕) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน  
หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือนกอนถึงแกความตาย 

(๖) ในคร่ึงปที่แลวมา  สําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือตางประเทศ  ตองมเีวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน 

(๗) ในคร่ึงปที่แลวมา  สําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ  ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน 

(๘) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมลา  หรือมาทํางานสายเกินจํานวนคร้ังที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
ส่ังเลื่อนเงินเดือนหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว  โดยคํานึงถึงลักษณะงาน
และสภาพทองที่อันเปนที่ต้ังของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 

(๙) ในคร่ึงปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ  โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสามวัน  แตไมรวมถึง
วันลาตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลาดังตอไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 

ไมเกินหกสิบวันทําการ 
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ   

การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาปวยและการลากิจสวนตัว  ใหนับเฉพาะวันทําการ 
ขอ ๙ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ใหนําขอมูลการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัย  

การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  และขอควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย  
ขอ ๑๐ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงโอน  เลื่อนตําแหนง  ยาย  สับเปลี่ยนหนาที่  ไปชวยราชการ

ในตางกระทรวง  ทบวง  กรม  ไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรือ
งานพิเศษอื่นใด  หรือไปชวยงานในหนวยงานอื่นของรัฐ  ใหนําผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการและ
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ปฏิบัติงานในครึ่งปที่แลวมาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบ 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวย   

ขอ ๑๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
หรือถูกส่ังใหไปทําการใดซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งใหมีการคํานวณเพื่อ
หาอัตราเงินเดือนที่ขาราชการผูนั้นจะไดรับเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่  
ก.พ.  กําหนด   

ขอ ๑๒ ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะนําเอาเหตุที่ขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูใดถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟอง
คดีอาญา  มาเปนเหตุในการไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไมได 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษ
ภาคทัณฑ  และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
หรือความผิดที่ทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน  ถาถูกส่ังไม
เลื่อนเงินเดือนมาแลวเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ   
จะส่ังไมเลื่อนเงินเดือนซํ้าอีกคร้ังหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไมได 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผลทําให
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้   
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
เสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้ 

ขอ ๑๕ ในคร่ึงปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน  
แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนส่ังเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญในวันที่  ๓๐  กันยายนของปที่จะพนจากราชการ 

ขอ ๑๖ ในคร่ึงปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน  
แตผูนั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันที่  ๑  เมษายนหรือ  ๑  ตุลาคม  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
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เงินเดือนส่ังเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยใหมีผลในวันที่ผูนั้น
ถึงแกความตาย 

ขอ ๑๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่  ก.พ.  กําหนด
สําหรับตําแหนงที่ดํารงอยูแลว  หากผูนั้นไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่นและเงินเดือนที่ไดรับอยูนั้น 
ตํ่ากวาเงินเดือนสูงสุดตามที่  ก.พ.  กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังใหมนั้น  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
ส่ังเลื่อนเงินเดือนส่ังเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษได  โดยใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการคร้ังหลังสุดมาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกลาว  โดยใหเลื่อนเงินเดือนต้ังแตวันที่ไดรับ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงนั้น 

ขอ ๑๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนตาม
ขอ  ๘  เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาทํางานสาย  แตผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา  มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการ 
พลเรือนสามัญผูนั้น  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ  อ.ก.พ.  กระทรวง  พรอมดวยเหตุผล
เพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย  ถา  อ.ก.พ.  กระทรวง  เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได 

ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน 
เพราะเหตุอื่นนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา  
มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ 
ส่ังเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ  อ.ก.พ.  กระทรวงพรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย  ถา  อ.ก.พ.  
กระทรวงเห็นชอบดวยใหนําเสนอ  ก.พ.  เพื่อพิจารณา  ถา  ก.พ.  เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได 

ขอ ๑๙ ในวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ  ถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อน
เงินเดือน  แตตองรอการเลื่อนเงินเดือนไวเพราะเหตุที่ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่กฎ  ก.พ.นี้ใชบังคับ  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีคําส่ังเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
ผูนั้นที่ไดรอไวทั้งหมด 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่เงินเดือนข้ันตํ่าชั่วคราวของขาราชการพลเรือนสามัญประเภทใด  ระดับใด  
ยังมีผลใชบังคับอยู  คําวา  “เงินเดือนข้ันตํ่า”  ตามกฎ  ก.พ.  นี้  ใหหมายความถึงเงินเดือนข้ันตํ่าชั่วคราว 

ขอ ๒๑ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒  สําหรับคร่ึงปหลังของปงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชบังคับอยูกอนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๒๒ ผูที่ไดรับการยกเวนเปนการเฉพาะรายใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนข้ันสูงของ
ประเภทตําแหนง  สายงาน  และระดับตามที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ไดรับเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  ในสายงานที่กําหนดใหไดรับเงินเดือนไมเกิน  
๓๖,๐๒๐  บาท 

(๒) ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ในสายงานที่กําหนดใหไดรับเงินเดือน
ไมเกิน  ๖๔,๓๔๐  บาท 

ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนการเฉพาะรายโดยใชฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนที่กําหนด
ไวสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้ันสูงของประเภทตําแหนง  และระดับ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญผูประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบ
วินัยและปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
ตามควรแกกรณีตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  สมควรกําหนดใหการเล่ือนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญเปนไป
ตามหลักการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการ  และการประพฤติตน  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 
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ตัวชี้วัดกลุ่มงานแขวงการทาง 
1 ร้อยละของระยะทางบนทางหลวงที่มีค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI) ดีกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 3.5 
2 ร้อยละของทางหลวงที่ได้รับการบ ารุงรักษาเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
3 ร้อยละของทางหลวงและงานอ านวยความปลอดภัยที่ผ่านการประเมินผลในระดับดี  เทียบกับปริมาณ

งานที่ถูกประเมิน 
4 สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
5 ร้อยละของจ านวนคร้ังที่สามารถตอบสนองตอบต่อเหตุการณ์เร่งด่วน 
6 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
7 ร้อยละถนนไม่ให้มีหลุมบ่อ 
8 ร้อยละมีการพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น 
9 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 
10 ร้อยละของค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณงานบ ารุงปกติที่ได้รับ 
11 ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนประจ าปีของงานบ ารุงปกติที่ได้รับงบประมาณ 
12 ร้อยละของเคร่ืองจักรที่เช่าใช้งานตามแผน 
13 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
14  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
15 ร้อยละของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
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ตัวชี้วัดกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป (แขวงการทาง) 
1 ร้อยละของเอกสารงานสารบรรณที่ผู้มีอ านาจสั่งการแล้วส่งถึงผู้เกี่ยวข้อง ถูกต้องภายใน 2 วัน ท าการ 

2 ร้อยละของการเบิกจ่ายถูกต้อง  รวดเร็ว  ภายใน  3  วันท าการหลังจากเอกสารครบถ้วน 

3 ร้อยละของความสามารถงานพัสดุในการจัดหาได้ถูกต้องตามผู้ร้องขอภายใน  5  วันท าการ 
4 ร้อยละของความครบถ้วนการรายงานข้อมูลงานทางและการด าเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงตาม

ก าหนดเวลา 
5 ร้อยละของบุคลากรในฝ่ายบริหารที่เข้ารับการอบรม 
6 ร้อยละความรวดเร็ว ความถูกต้องของการด าเนินการด้านเอกสารภายใน – ภายนอกภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 
7 ร้อยละของการเบิกจ่ายงานบ ารุงปกติ 
8 ร้อยละของการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
9 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากในหน่วยงาน 
10 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการควบคุมภายในและการายงานผลทุก  6 เดือน 

11 ร้อยละของหนังสือที่ได้รับจากภายนอก น าเสนอผู้บริหารภายใน 1 วันท าการนับจากวันที่ได้รับ 
12 ร้อยละความผิดพลาดของเอกสารทุกประเภทที่ได้รับจากภายในเสนอผู้บริหาร 
13 ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ส าเร็จ 
14 ร้อยละจ านวนเอกสารที่จัดท ามีความครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา 
15 ร้อยละของจ านวนเอกสารที่ผู้มีอ านาจสั่งการส่งถึงผู้ปฏิบัติภายใน 1 วันท าการ 

16 ร้อยละของการตอบข้อร้องเรียนหลังจากได้รับเร่ืองภายใน 3 วัน 
17 ร้อยละของระยะเวลาในการอนุญาตท าทางเชื่อม (ส าหรับเข้า – ออก ที่พักอาศัย)ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 
18 ร้อยละระยะเวลาของขั้นตอนการยื่นเร่ืองขออนุมัติท าการเชื่อม เข้า – ออก กับทางหลวงภายใน 3 วัน 
19 ร้อยละของการส่งหนังสือภายในที่เกิดความผิดพลาด 
20 ร้อยละของเอกสารด าเนินการแล้วเสร็จแล้วแจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบภายใน 3 วัน 
21 จ านวนเร่ืองที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 
22 จ านวนคร้ังของการประชาสัมพันธ์ตามสื่อประเภทต่าง ๆ 
23 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากจุดบริการพัก 
24 ระดับความส าเร็จในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
25 ร้อยละของข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขส าเร็จและพอใจ 
26 ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
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ตัวชี้วัดงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป (แขวงการทาง) 
1 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนในงานบุคคล 
2 ร้อยละของจ านวนการรับ – ส่งหนังสือภายใน – ภายนอก ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3 ร้อยละจ านวนการบริการตอบข้อร้องเรียนถูกต้องและครบถ้วนภายใน 3 วัน 
4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือองค์ความรู้   
5 ร้อยละความถูกต้องของจ านวนการร่างโต้ตอบหนังสือภายใน – ภายนอก 
6  ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
7  ร้อยละของเอกสารงานสารบรรณที่ผู้มีอ านาจสั่งการส่งถึงผู้เกี่ยวข้องถูกต้องภายใน 2 วันท าการ 
8 ร้อยละของข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการแก้ไขส าเร็จและพอใจ 
9 ระดับความส าเร็จของการจัดการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
10 ร้อยละของจ านวนเร่ืองขออนุญาตที่ใช้ระยะเวลาแล้วเสร็จเป็นไปตามประกาศกรมฯ 
11 ร้อยละของรายงานที่จัดส่งภายในก าหนดเวลา 
12 จ านวนวันในการแจ้งนัดการระวังชี้แนวเขตที่ดิน 
13 ระดับความส าเร็จของการบริหารงานด้านเอกสารของหน่วยงาน 
14 ระดับความส าเร็จของการก ากับดูแลการบริการศูนย์บริการประชาชน 
15 ร้อยละของความถูกต้องในการออกเลขหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณพร้อมจัดส่ง 
16 ร้อยละจ านวนเร่ืองที่ตอบชี้แจงได้ภายในก าหนดเวลา 
17 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเจ้าหน้าที่ 
18 ร้อยละการรับเอกสารเสนอสั่งการขั้นตอน ภายใน 1 วันท าการ 

19 ร้อยละการส่งเอกสารถึงผู้เกี่ยวข้องหลังจากผู้มีอ านาจสั่งการแล้วภายใน 1 วัน 

20 ร้อยละของการจัดเก็บเอกสารที่ด าเนินการแล้วเสร็จและค้นหาได้ภายใน 10 นาที 

21 ร้อยละของการร่างโต้ตอบหนังสืองานภายนอก ภายใน 30 นาที 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดงานพัสดุและสัญญา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป (แขวงการทาง) 
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ตัวชี้วัดงานพัสดุและสัญญา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป (แขวงการทาง) 
1 ร้อยละของความสามารถงานพัสดุในการจัดหาได้ถูกต้องตามผู้ร้องขอภายใน 5 วันท าการ 
2 ร้อยละของการลงบัญชีควบคุมและจ าหน่ายพัสดุให้ถูกต้อง 2 วัน 
3 รัอยละของการควบคุมครุภัณฑ์ และจ าหน่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบ 3 วัน 
4 ร้อยละของการควบคุมบริหารงานตามสัญญา ตามเวลาที่ก าหนดในสัญญา 
5 ร้อยละของการแจ้งความช ารุดบกพร่องของงานตามสัญญา และการคืนค้ าประกันภายในก าหนด 5 วัน 
6 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เบิกในการจัดหาวัสดุ 
7 ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในก าหนดเวลา 
8  ร้อยละของจ านวนสัญญาที่ลงนามได้ภายในก าหนดเวลา 
9 ระยะเวลาเฉลี่ยของการจัดหาพัสดุให้ทันความต้องการของผู้ใช้งาน 
10 ร้อยละของจ านวนพัสดุที่จัดเก็บในคลังมีจ านวนถูกต้องตามบัญชีควบคุม 
11 ร้อยละของจ านวนสัญญาที่พบความผิดพลาดของเอกสาร 
12 ร้อยละในการจัดหาพัสดุตามใบเบิกได้ตรงตามความต้องการ 
13 ร้อยละการหาตัวผู้รับจ้าง ได้ทันภายในปีงบประมาณ 
14 ระดับความส าเร็จในการติดตามความก้าวหน้าของงานสัญญา ตามอายุสัญญา 
15 ระดับความส าเร็จในการส่งหลักฐานใบส าคัญในการขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินหลังจากตรวจรับงาน/

ตรวจรับพัสดุ 
16 ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
17 ร้อยละของจ านวนการสั่งซื้อ –สั่งจ้างที่แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  
18 ร้อยละของจ านวนจัดหาพัสดุที่ครบถ้วนละถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
19 ระดับความส าเร็จของการจัดท าองค์การความรู้ 
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ตัวชี้วัดงานสถิติ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป (แขวงการทาง) 
1 ร้อยละของจ านวนการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานของเคร่ืองจักรภายใน 3 วัน 
2 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงานทางที่ด าเนินการภายใน 3 วัน 
3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าองค์การความรู้ 
4 ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
5 ร้อยละของจ านวนเร่ืองขออนุญาตที่ใช้ระยะเวลาแล้วเสร็จเป็นไปตามประกาศกรมฯ 
6 ร้อยละของรายงานที่จัดส่งภายในก าหนดเวลา 
7 จ านวนวันเฉลี่ยในการแจ้งนัดการระวังชี้แนวเขตที่ดิน 
8 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลบริการประชาชน 
9 ร้อยละของงาน ง-4-01 ส่งทนัภายในก าหนด 3 วัน  

10 ร้อยละของการออกใบอนุญาตทางเชื่อมภายในก าหนดเวลา 1วัน 
11 ระยะเวลาที่ใช้ในการมอบอ านาจช่วงในการระวังชี้แนว 
12 ร้อยละของจ านวนเร่ืองการขออนุมัติท าทางเชื่อมที่ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด 
13 ร้อยละของจ านวนเร่ืองในการจัดท ารายงานเชิงสถิติภายในก าหนดเวลา 
14 ร้อยละของความครบถ้วนในการจัดท าข้อมูลงานทางภายในเวลาก าหนด 
15 ร้อยละความส าเร็จในการขออนุญาตท าทางเชื่อมและการขออนุญาตด าเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง

ความประกาศของกรมทางหลวง 
16 ร้อยละความส าเร็จในการรายงานผลด าเนินการระวังชี้เขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินภายในก าหนด 
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ตัวชี้วัดงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป (แขวงการทาง) 
1 ร้อยละของความพึงพอใจของ      ผู้รับบริการด้านการเงิน 
2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูลในระบบ GFMIS 

3 
ร้อยละของจ านวนข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายเงินเดือนที่
ปรับปรุงได้ถูกต้องและทันสมัย 

4 ร้อยละของอัตราการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 
5 ร้อยละของจ านวนใบส าคัญจ่ายที่จัดท าผิดพลาด 
6 จ านวนวันเฉลี่ยของเอกสารที่ตั้งเบิกที่ด าเนินการอนุมัติผ่านระบบ  GFMIS  ไปยังกรมบัญชีกลางภายใน  

3  วันท าการ 

7 ร้อยละของการเบิกจ่ายภายใน 1 วันท าการ 

8 ร้อยละของระดับความส าเร็จในการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันใน 1 วันท าการ 
9 ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
10 ร้อยละของเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็วภายใน  5 วันท าการหลังจากเอกสารครบถ้วน 

11 ร้อยละของจ านวนการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนภายใน 3 วันท าการ 
12 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องและรวดเร็ว 
13 ระดับความส าเร็จของการจัดท าองค์การความรู้ 
14 ร้อยละของจ านวนการเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองจักร 
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ตัวชี้วัดกลุ่มงานวิศวกรรม (แขวงการทาง)  
1 ร้อยละของจ านวนการจัดท าแผนรายประมาณการของแขวงการทางที่ได้รับความเห็นชอบ 
2 ร้อยละของการติดตั้งเคร่ืองหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัย 
3 ร้อยละของการซ่อมบ ารุงทางบ ารุงปกติของหน่วยงานบ ารุงทางเคลื่อนที่ 
4 ร้อยละของการซ่อมแซม บ ารุงรักษาของยานพาหนะภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
5 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ทางเกี่ยวกับผิวถนนและสิ่งอ านวยความปลอดภัย 
6 ร้อยละของทางหลวงที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้สะดวกปลอดภัยและบ ารุงพิเศษ 
7 ร้อยละความพึงพอใจจากการใช้บริการของประชาชนผู้ใช้ทาง 
8 ร้อยละของลดขั้นตอนการขออนุญาตด าเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวง 
9 ร้อยละของการจัดท าแผนรายประมาณการงานบ ารุงพิเศษงานบูรณะให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ  
10 ร้อยละของการผลิต-ซ่อมแซมป้ายจราจรให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน / แห่ง (เมื่อรับวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน)  
11 ร้อยละของการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรยานพาหนะให้พร้อมใช้งานภายใน 3 วันท าการหลังจากได้รับอะไหล่

ครบถ้วน 
12 ร้อยละของการแก้ไขปัญหากรณีเกิดการร้องเรียนงานไฟฟ้าแสงสว่าง , สัญญาณไฟรวมถึงอุปกรณ์อ านวย

ความปลอดภัยอื่นๆ แล้วเสร็จภายใน  7วันท าการ  
13 ร้อยละของการด าเนินการซ่อมบ ารุงความเสียหายของผิวทางตามแผนงานประจ าเดือน 
14 ร้อยละของการด าเนินงานบ ารุงปกติให้ได้ตามแผนงาน 
15 ร้อยละของผลการด าเนินงานอ านวยความปลอดภัยให้ได้ตามแผนงาน 
16 ร้อยละความส าเร็จในการตรวจสอบผลการด าเนินงานบ ารุงปกติพิเศษ/บูรณะให้ได้ตามสัญญา 
17 ร้อยละการปรับซ่อมเคร่ืองจักรแล้วเสร็จภายในก าหนด 
18 ระดับความส าเร็จในการบ ารุงทางปกติ, ปะซ่อม หล่มบ่อและสิ่งอ านวยความปลอดภัย 
19 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางที่ได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง 
20 ร้อยละของการตรวจสอบแผนรายประมาณการ / ราคาประเมินและแบบแปลนภายในก าหนดเวลา 1 วัน 

21 ร้อยละของการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่า 3 คร้ังต่อคน 
22 ร้อยละของการมีส่วนร่วมบูรณาการกับส่วนราชการในจังหวัด 
23 ร้อยละระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนได้ถูกต้อง 
24 ร้อยละความสมบูรณ์ของสภาพการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟสัญญาณจราจร 
25 ร้อยละจ านวนเคร่ืองจักรที่พร้อมใช้งาน 
26 ร้อยละจ านวนอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยที่มีสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน 
27 ระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมความรู้ในงานของเจ้าหน้าที่ 
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ตัวชี้วัดงานปรับซ่อม ฝ่ายวิศวกรรม (แขวงการทาง) 
1 ร้อยละความส าเร็จในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างที่ช ารุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกต ิ 
2 ร้อยละความส าเร็จในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟสัญญาณจราจรให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
3 ร้อยละความส าเร็จในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรและยานพาหนะในความควบคุมของแขวงฯ ให้

พร้อมใช้งาน 
4 ร้อยละเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมเคร่ืองจักรในความควบคุมของแขวงฯที่ได้รับการอบรม 
5 ร้อยละของความพึงพอใจในการตอบสนองต่อผู้ต้องการใช้เคร่ืองจักรในการปฏิบัติงาน 
6 ร้อยละของการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรเป็นไปตามแผนการบ ารุงรักษา 
7 ร้อยละของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัต ิ
8 ร้อยละการวางแผนงานบริการหล่อลื่นตามก าหนดระยะทาง 
9 ร้อยละการปรับซ่อมเคร่ืองจักร/ยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพทันเวลา 
10 ร้อยละการควบคุมทะเบียนประวัติการซ่อมการเบิกจ่ายอะไหล่ 
11 ร้อยละงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและประสานงานกับหน่วยอ่ืน 
12 ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าเคร่ืองจักรยานพาหนะเพื่อสนับสนุนงานโยธาภายใน 2 วัน 

13 ร้อยละการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วเสร็จในระยะเวลา 3 วัน 
14 ร้อยละการปรับซ่อมเคร่ืองจักรแล้วเสร็จภายในก าหนด 
15  ร้อยละของการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรยานพาหนะตลอดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ได้ตามแผน  
16 ร้อยละบุคคลากรที่ได้รับการ ฝึกอบรม  
17 ระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมความรู้ในงานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดงานจราจรสงเคราะห์ ฝ่ายวิศวกรรม (แขวงการทาง) 
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ตัวชี้วัดงานจราจรสงเคราะห์ ฝ่ายวิศวกรรม (แขวงการทาง) 
1 ร้อยละของการติดตั้งเคร่ืองหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัย 
2 ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยในการติดตั้งงานไฟสัญญาณจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่าง   
3 ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยในการติดตั้งงานป้ายจราจร   
4 ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยในงานตีเส้นจราจร  
5 ร้อยละของผลการด าเนินงานอ านวยความปลอดภัยให้ได้ตามแผนงาน 
6 ร้อยละของการควบคุมการปฏิบัติงานจราจรฯให้ได้ตามแผน 
7 ร้อยละของการควบคุมดูแลรักษาต้นไม้และสวนให้ได้ตามแผน 
8 ร้อยละของการซ่อมแซมอาคารส านักงานบ้านพักและครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพปกติ 
9 ร้อยละของงานผลิตและติดตั้งป้าย เพื่อบริการผู้ใช้เส้นทางสัญจรให้มีความปลอดภัยภายในเวลา 2 วัน 
10 ร้อยละของการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ภายในเวลา 2 วัน 
11 ร้อยละของการอ านวยการความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยบนท้องถนน 
12 ร้อยละความส าเร็จในการส ารวจตรวจสอบความเสียหายของศาลาทางหลวง  สายทางหลักและสายทางรอง 
13 ร้อยละความส าเร็จในการซ่อมแซมศาลาที่ช ารุดเสียหายจากการส ารวจ   
14 ร้อยละความส าเร็จในการส ารวจตรวจสอบและซ่อมแซมป้ายจราจรที่ช ารุดเสียหาย 
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ตัวชี้วัดงานบ ารุงทางเคลื่อนท่ี กลุ่มงานศวกรรม (แขวงการทาง) 
1 ร้อยละของงานซ่อมผิวทางให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 วัน 

2 ร้อยละของการจัดท าแผนงานรายประมาณการบ ารุงพิเศษ/บ ารุงตามก าหนดเวลาภายใน 3 วัน 
3 ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
4 ระดับความส าเร็จในการบ ารุงทางปกติ, ปะซ่อม หล่มบ่อและสิ่งอ านวยความปลอดภัย 
5 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ทางเกี่ยวกับผิวถนนและสิ่งอ านวยความปลอดภัย 
6 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเร่ิมด าเนินการเมื่อได้รับมอบหมายงาน 
7 ร้อยละของเคร่ืองจักรกลที่เข้ารับบริการหล่อลื่น 

8 
ร้อยละของความถูกต้องตามเกณฑ์ข้อก าหนดการจัดท าแผนงานบ ารุงทาง  งานบ ารุงปกติ  งานบ ารุงตาม
ก าหนดเวลา  งานบ ารุงพิเศษและบูรณะ  และอื่นๆ 

9 ร้อยละของความถูกต้องในการซ่อมบ ารุงทางและการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
10 ร้อยละของความถูกต้องในการปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
11 ร้อยละของการจัดแผนรายประมาณการ งานบ ารุงพิเศษ และบูรณะให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ/ 

แผนงาน 
12 ร้อยละของการด าเนินการซ่อมบ ารุงความเสียหายของผิวทางตามแผนงานประจ าเดือน 
13 ร้อยละความส าเร็จในการตรวจสอบผลการด าเนินงานบ ารุงปกติพิเศษ/บูรณะให้ได้ตามสัญญา 
14 ร้อยละการปรับซ่อมเคร่ืองจักรแล้วเสร็จภายในก าหนด 
15 ร้อยละของระยะทางที่ท าการซ่อมบ ารุงตามแผน 
16 ร้อยละความถูกต้องครบถ้วนในการจัดเก็บข้อมูลความเสียหายทางหลวง 
17 ร้อยละของทางหลวงที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้สะดวกปลอดภัยและบ ารุงพิเศษ 
18 ร้อยละความพึงพอใจจากการใช้บริการของประชาชนผู้ใช้ทาง 
19 ระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมความรู้ในงานของเจ้าหน้าที่ 
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ตัวชี้วัดฝ่ายปฏิบัติการ (แขวงการทาง) 
1 ร้อยละของทางหลวงที่ปราศจากหลุมบ่อ 
2 ร้อยละของทางหลวงได้รับการบ ารุงรักษาให้สะดวก 
3 ระดับความส าเร็จในการควบคุมดูแลตรวจสอบการด าเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวง ตาม พ.รบ.ทางหลวง 

2535 

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
5 ระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมความรู้ในงานของเจ้าหน้าที่ 
6 ร้อยละของการบ ารุงรักษาทางตามแผนงบประมาณบ ารุงปกติ 
7 ร้อยละของการด าเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง 
8 ร้อยละของการด าเนินการควบคุมดูแลการรุกล้ าเขตทางหลวง 
9 ร้อยละการตรวจสอบการขออนุญาตท าทางเชื่อม  ปักเสาพาดสายไฟฟ้า  ฯลฯ 
10 ร้อยละความส าเร็จในการบ ารุงรักษาผิวทาง , ไหล่ทาง และลาดข้างทางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
11 ร้อยละของการด าเนินงานบ ารุงปกติงานก่อสร้างรักษาสภาพทาง 
12 ร้อยละของผลส าเร็จในการให้บริการตามระยะเวลาของการขออนุญาตท าการใดๆ ในเขตทาง 
13 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ทางและผู้อาศัยสองข้างทาง 
14 ร้อยละของการด าเนินงานบ ารุงปกติ งานก่อสร้างรักษาสภาพทาง 
15 ร้อยละของความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน 
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ตัวชี้วัดกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละของเอกสารงานสารบรรณที่ผู้มีอ านาจสั่งการส่งถึงผู้เกี่ยวข้องถูกต้องภายใน 2 วันท าการ 

2 ร้อยละของการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็วภายใน  3 วันท าการหลังจากเอกสารครบถ้วน 
3 ร้อยละของความสามารถงานพัสดุในการจัดหาได้ถูกต้องตามผู้ร้องขอภายใน 5 วันท าการหลังจากได้รับ

ใบเบิกที่ได้อนุมัติแล้ว 
4 ร้อยละของข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการแก้ไขส าเร็จและพอใจ 
5 ร้อยละจ านวนบุคคลากรข้าราชการของฝ่ายที่ได้เข้าอบรมสัมมนา มากกว่า 2 หลักสูตรต่อคนต่อปี 
6 ร้อยละของเอกสารงานสารบรรณที่ผู้มีอ านาจสั่งการถึงผู้เกี่ยวข้องถูกต้องภายใน  1 วันท าการ 

7 ร้อยละของเอกสารทางราชการที่ผู้มีอ านาจได้สั่งการแล้ว ส่งถึงผู้เกี่ยวข้องถูกต้อง ภายใน 1 วันท าการ 
8 ร้อยละของการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ถูกต้องตามแผนที่วางไว้ 
9 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ตัวชี้วัดงานสารบรรณ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละของการสืบค้นเอกสารให้ได้ภายใน 5 นาที 
2 ร้อยละของงานที่ต้องรายงานประจ าที่สามารถจัดส่งได้ภายในก าหนดเวลา 
3 ร้อยละของเอกสารงานสารบรรณที่ผู้มีอ านาจสั่งการถึงผู้เกี่ยวข้องถูกต้องภายใน  1 วันท าการ 
4 ร้อยละของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา 
5 ร้อยละของเอกสารงานสารบรรณที่ผู้มีอ านาจสั่งการส่งถึงผู้เกี่ยวข้องถูกต้องภายใน 2 วันท าการ 
6 ร้อยละของข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการแก้ไขส าเร็จและพอใจ 
7 ร้อยละจ านวนบุคคลากรข้าราชการของฝ่ายที่ได้เข้าอบรมสัมมนา มากกว่า 2 หลักสูตรต่อคนต่อปี 

ตัวชี้วัดงานพัสดุและสัญญา กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละของความสามารถงานพัสดุในการจัดหาได้ถูกต้องตามผู้ร้องขอภายใน 5 วันท าการหลังจากได้รับ

ใบเบิกที่ได้อนุมัติแล้ว 
2 ร้อยละของข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการแก้ไขส าเร็จและพอใจ 
3 ร้อยละเฉลี่ยในการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4 ร้อยละของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา 
5 ร้อยละจ านวนบุคคลากรข้าราชการของฝ่ายที่ได้เข้าอบรมสัมมนา มากกว่า 2 หลักสูตรต่อคนต่อปี 
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ตัวชี้วัดงานการเงินและบัญชี ส่วนบริหารงานท่ัวไป (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละเฉลี่ยในการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทน 
2 ร้อยละของการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็วภายใน  3 วันท าการหลังจากเอกสารครบถ้วน 
3 ร้อยละของความส าเร็จในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สทล.ได้ตรงตามแผนที่ก าหนด 
4 ร้อยละของข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการแก้ไขส าเร็จและพอใจ 

 
 

ตัวชี้วัดกลุ่มงานวางแผน (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละความพอใจในการประสานงานกับแขวงและส านักบ ารุงทาง 
2 ร้อยละในการตรวจสอบแผนรายประมาณการครบถ้วนถูกต้อง 
3 ร้อยละในการตรวจสอบรายการค านวณตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ถูกต้อง 
4 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลทางสถิต ิ
5  ร้อยละของแผนงานที่ตรวจสอบแล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันลงรับเอกสารที่ส่วนแผนงาน 
6  ร้อยละของแผนงานที่ท าราคากลางแล้วเสร็จภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ส่วนฯลงรับค าสั่งเห็นชอบ 
7 ร้อยละของรถบรรทุกที่ถูกจับข้อหาบรรทุกน้ าหนักเกินกว่ากฎหมายก าหนด 
8  ร้อยละของการรายงานข้อมูลความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานภายในก าหนดของกรมฯ 
9 ร้อยละของการน าเสนอแผนงานเพื่อสนับสนุนทางหลวง ให้มีค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI) ดีกว่าเกณฑ์

ที่ก าหนด 3.5  (ยกเว้น ส ำนักทำงหลวงที่ 11 และ 15 )  
10 ร้อยละของทางหลวงที่ได้รับการบ ารุงรักษาเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
11 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  
12 ระยะเวลาเฉลี่ยในการตรวจสอบแผนรายประมาณการ 
13 ระยะเวลาเฉลี่ยในการสรุปรายงานความก้าวหน้าประจ าเดือน 
14 ระยะเวลาเฉลี่ยในการด าเนินการขออนุญาตทางเชื่อม 
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ตัวชี้วัดฝ่ายแผนงาน ส่วนวางแผน (ส านักทางหลวง) 
1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการตรวจสอบแผนงานรายประมาณการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2 
ร้อยละของการน าเสนอแผนงานเพื่อสนับสนุนทางหลวง ให้มีค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI) ดีกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด 3.5  (ยกเว้น ส ำนักทำงหลวงที่ 11 และ 15 )  

3 ร้อยละในการตรวจสอบรายการค านวณตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ถูกต้อง 
4 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนงานของส านักทางหลวง 
5  ร้อยละของแผนงานที่ตรวจสอบแล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันลงรับเอกสารที่ส่วนแผนงาน 
6  ร้อยละของแผนงานที่ท าราคากลางแล้วเสร็จภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ส่วนฯลงรับค าสั่งเห็นชอบ 
7 ร้อยละของสามารถตรวจสอบแผนงานได้ทันตามก าหนดเวลา 
8 ร้อยละของความพึงพอใจผู้รับบริการ 
9 ร้อยละในการตรวจสอบแผนรายประมาณการครบถ้วนถูกต้อง 
10 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  
11 ระยะเวลาเฉลี่ยในการตรวจสอบแผนรายประมาณการ 
12 ระยะเวลาเฉลี่ยในการสรุปรายงานความก้าวหน้าประจ าเดือน 
13 ระยะเวลาเฉลี่ยในการด าเนินการขออนุญาตทางเชื่อม 
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ตัวชี้วัดงานสถิติ (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลทางสถิต ิ
2 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  
3 ร้อยละการรายงานติดตามผลได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
4 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูล 
5 ร้อยละการบริการให้เช่าเคร่ืองจักรทันเหตุการณ์ 
6 ร้อยละของปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
7 ร้อยละของข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
8 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
9 ร้อยละของการรายงานข้อมูลความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานภายในก าหนดของกรมฯ 

ตัวชี้วัดงานวิศวกรรมจราจร (ส านักทางหลวง) 
1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการด าเนินการขออนุญาตทางเชื่อม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2 ร้อยละของทางหลวงที่ได้รับการบ ารุงรักษาเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
3 ร้อยละของรถบรรทุกที่ถูกจับข้อหาบรรทุกน้ าหนักเกินกว่ากฎหมายก าหนด 
4 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  
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ตัวชี้วัดงานตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (ส านักทางหลวง) 
1 จ านวนคร้ังการอบรมและพัฒนาบุคลากร 
2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
3 ร้อยละของความส าเร็จของการทดลอง ตรวจสอบ คุณภาพพัสดุ และออกแบบส่วนผสมวัสดุ 
4 ร้อยละของความส าเร็จของงานออกแบบและท าโครงสร้างชั้นทาง 
5 ร้อยละของความส าเร็จของงานออกแบบและควบคุมผิวทางแอสฟัลต ์
6 ร้อยละของความส าเร็จของงานส ารวจหาแหล่งวัสดุที่ใช้ในงานทาง 
7 ร้อยละของความส าเร็จของงานแนะน า แก้ไขของความส าเร็จของงาน 
8 ร้อยละของความส าเร็จของงานตรวจสอบ วิเคราะห์ ความเสียหายของทาง 
9 ร้อยละของจ านวนตัวอย่างที่ทดลองแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
10 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
11 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม/สัมมนาความรู้ในงานมากกว่า 1 หลักสูตรต่อปี  
12 ร้อยละของเคร่ืองมือทดลองที่ได้รับการสอบเทียบในระยะเวลา 1 ปี 

ตัวชี้วัดฝ่ายทดลอง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละของจ านวนตัวอย่างที่ทดลองแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม/สัมมนาความรู้ในงานมากกว่า 1 หลักสูตรต่อปี  
3 ร้อยละของเคร่ืองมือทดลองที่ได้รับการสอบเทียบในระยะเวลา 1 ปี 
4 ร้อยละของความส าเร็จของการทดลอง ตรวจสอบ คุณภาพพัสดุ และออกแบบส่วนผสมวัสดุ 
5 จ านวนคร้ังของการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรจนมีความเข้าใจและช านาญในการทดลอง 
6 ร้อยละของการรายงานผลการทดลองได้ภายในก าหนดเวลาและถูกต้องแม่นย า 
 ตัวชี้วัดงานสนาม ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (ส านักทางหลวง) 

1 ร้อยละของการทดสอบในภาคสนามที่ครบถ้วนตามมาตรฐาน 
2 อัตราความเสียหายของทางภายหลังการบ ารุงรักษา เป็นระยะเวลา 2 ปี 
3 ร้อยละของความถูกต้องของวัสดุตรงตามมาตรฐานข้อก าหนด 
4 ร้อยละของผลการทอสอบด้านความแข็งแรงของวัสดุผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานข้อก าหนด  
5 ร้อยละของจ านวนตัวอย่างที่ทดลองแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
6 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
7 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม/สัมมนาความรู้ในงานมากกว่า 1 หลักสูตรต่อปี  
8 ร้อยละของเคร่ืองมือทดลองที่ได้รับการสอบเทียบในระยะเวลา 1 ปี 

 



ภาคผนวก ข. ตัวอย่างตัวชี้วัดของกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัดกรมทางหลวง 17  

ตัวชี้วัดกลุ่มงานกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ได้เขตทางตามแบบก่อสร้าง 
2 ร้อยละของการด าเนินการระวังรักษาและชี้แนวเขตทางหลวง 
3 ร้อยละของความสามารถในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ 
4 ร้อยละของงานคดีต่างๆที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้น 
5 ระยะเวลาเฉลี่ยในการควบคุมการตรวจสอบการขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ของงานจัด

กรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อจ่ายให้กับประชาชน 
6 ระยะเวลาเฉลี่ยในการติดตามเร่งรัดให้รวบรวมเอกสารให้กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทนตามที่ราษฎร์ร้องขอ 
7 ระยะเวลาเฉลี่ยในการควบคุมเร่งรัดการตรวจสอบเพื่อเงินตามราคาค่าทดแทนทรัพย์สินก่อนให้

คณะกรรมการก าหนดราคา 
8 ระยะเวลาเฉลี่ยในการควบคุมติดตามการตรวจสอบการขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินของงาน

รังวัดเพื่อจ่ายให้กับประชาชน 
9 ระยะเวลาเฉลี่ยในการควบคุมติดตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการและรวบรวมหลักฐานเพื่อ

ด าเนินคดี 

10 
ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาในการพัฒนาการจ่ายเงินทดแทนให้มีความรวดเร็วขึ้นกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด 

11 ร้อยละของความส าเร็จของงานในการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

12 
ร้อยละของจ านวนคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากการท าละเมิดของบุคคลภายนอกเพื่อพิจารณาส่งฟ้องคดี
หรือเรียกร้อง 

13 ร้อยละของจ านวนเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ในงานมากกว่า 1 หลักสูตรต่อปี 
14 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ได้ตามแผนงาน 
15 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบด้านการจ่ายเงินค่าทดแทน 
16 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
17 ระยะเวลาเฉลี่ยที่สามารถให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบ 
18 ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ในงานมากกว่า 1 หลักสูตรต่อปี 

ตัวชี้วัดงานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละของการด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ได้ตามแผน 
2 ร้อยละของการระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบด้านการจ่ายเงินค่าทดแทน 
3 ร้อยละของการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4 ให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบ 
5 ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ในงานมากกว่า 1 หลักสูตรต่อปี 
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6 ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาในการพัฒนาการจ่ายเงินทดแทนให้มีความรวดเร็วขึ้นกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด 

7 ร้อยละของความส าเร็จของงานในการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
8 ร้อยละของจ านวนเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ในงานมากกว่า 1 หลักสูตรต่อปี 
9 ระยะเวลาเฉลี่ยในงานตรวจสอบหลักฐานขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 

ต้นไม้) 
10 ระยะเวลาเฉลี่ยในการรวบรวมเอกสารหลักฐานการอุทธรณ์ขอค่าทดแทนเพิ่มให้กองอุทธรณ์เงินค่า

ทดแทน 
11 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ได้เขตทางตามแบบก่อสร้าง 
 

ตัวชี้วัดงานรังวัด ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ท่ีดิน (ส านักทางหลวง) 
1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการการตรวจสอบเห็นชอบราคาที่ดิน พืชผล สิ่งปลูกสร้าง เสนอผู้บังคับบัญชา 
2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการตรวจสอบการขออนุมัติจ่ายเงิน 
3 ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาในการพัฒนาการจ่ายเงินทดแทนให้มีความรวดเร็วขึ้นกว่าที่กฎหมาย

ก าหนด 
4 ร้อยละของความส าเร็จของงานในการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
5 ร้อยละของการตรวจสอบงานค านวณราคาให้ถูกต้อง 
6 ร้อยละจ านวนผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมความรู้ในงานมากกว่า 1 หลักสูตรต่อปี 

ตัวชี้วัดงานนิติกรรมคดีและวินัย ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ท่ีดิน (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2 ร้อยละของความสามารถในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ 
3 ร้อยละของจ านวนเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ในงานมากกว่า 1 หลักสูตรต่อปี 
4 ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาในการพัฒนาการจ่ายเงินทดแทนให้มีความรวดเร็วขึ้นกว่าที่กฎหมาย

ก าหนด 
5 ร้อยละของความส าเร็จของงานในการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
6 ระดับความส าเร็จในติดตามผลการตรวจสอบของคณะกรรมการให้รายงานผลสอบสวน 
7 ระยะเวลาเฉลี่ยในการรวบรวมเอกสารประกอบการด าเนินคดีในการส่งฟ้อง 
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ตัวชี้วัดกลุ่มงานส ารวจและออกแบบ (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละของระยะทางที่ส ารวจตามแผนที่ได้รับมอบหมายจากส านักส ารวจและออกแบบ 
2 ร้อยละของระยะทางที่ส ารวจและออกแบบก าหนดการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมทางหลวง 
3 ร้อยละจ านวนของเจ้าหน้าส่วนส ารวจและออกแบบที่เข้าอบรมความรู้ในงานมากกว่า 2 หลักสูตร 
4 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจทางและภูมิประเทศให้ได้ตามแผนประจ าปีและแผนเพิ่มเติม 
5 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจทางและภูมิประเทศให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 
6 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและปริมาณงานส าหรับงาน

บ ารุงรักษาทางหลวงและงานอ านวยความปลอดภัย 
7 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการออกแบบเพื่อการก่อสร้างทาง, โครงสร้าง, องค์ประกอบทางให้ได้

ตามแผนประจ าปีและแผนเพิ่มเติม 
8 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการออกแบบเพื่อการก่อสร้างทาง, โครงสร้าง, องค์ประกอบทางให้ได้

ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 
9 ร้อยละของเส้นทางที่ใช้เวลาในการส ารวจเก็บข้อมูลไม่เกิน 5 วันท าการ/กิโลเมตร 
10 ร้อยละของเส้นทางที่พบข้อมูลผิดพลาดจากการส ารวจ 
11 ร้อยละของโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านบาทที่ใช้เวลาในการออกแบบไม่เกิน 12 วันท าการ 
12 ร้อยละของโครงการที่ออกแบบแล้วพบความผิดพลาดของแบบก่อสร้าง 

ตัวชี้วัดงานส ารวจ ส่วนส ารวจและออกแบบ (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละของเส้นทางที่ใช้เวลาในการส ารวจเก็บข้อมูลไม่เกิน 5 วันท าการ/กิโลเมตร 
2 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจทางและภูมิประเทศให้ได้ตามแผนประจ าปีและแผนเพิ่มเติม 
3 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจทางและภูมิประเทศให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 
4 ร้อยละของบุคคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ในงานมากกว่า 1 หลักสูตรต่อปี 
5 ร้อยละความส าเร็จในการส ารวจงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามจ านวนครบถ้วน  
6 ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลงานส ารวจ 
7 ร้อยละของจ านวนสายทางที่ด าเนินการส ารวจแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 

ตัวชี้วัดงานออกแบบ ส่วนส ารวจและออกแบบ (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละของจ านวนสายทางที่ด าเนินการออกแบบ เขียนแบบแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
2 ร้อยละความส าเร็จของงานออกแบบที่ได้รับมอบหมายได้ตามจ านวนครบถ้วน  
3 ระดับความส าเร็จของงานออกแบบที่ได้คุณภาพ  
4 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและปริมาณงานส าหรับงาน

บ ารุงรักษาทางหลวงและงานอ านวยความปลอดภัย 
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ตัวชี้วัดกลุ่มงานส ารวจและออกแบบ (ส านักทางหลวง) 
5 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการออกแบบเพื่อการก่อสร้างทาง, โครงสร้าง, องค์ประกอบทางให้ได้

ตามแผนประจ าปีและแผนเพิ่มเติม 
6 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการออกแบบเพื่อการก่อสร้างทาง, โครงสร้าง, องค์ประกอบทางให้ได้

ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 
7 ร้อยละของบุคคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ในงานมากกว่า 1 หลักสูตรต่อปี 
8 ร้อยละของโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านบาทที่ใช้เวลาในการออกแบบไม่เกิน 12 วันท าการ 

 

ตัวชี้วัดกลุ่มงานเครื่องจักรกล (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละของการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรตามแผนการบ ารุงรักษา    
2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เคร่ืองจักรกลต่อการสนับสนุนความต้องการใช้งานเคร่ืองจักรกล 
3 ร้อยละจ านวนของเจ้าหน้าที่ส่วนเคร่ืองจักรกลที่เข้าอบรมความรู้ในงาน มากกว่า 2 หลักสูตร 
4 ร้อยละของ ระบบและอุปกรณ์lที่มีสภาพพร้อมใช้งาน 
5 ร้อยละอัตราการใช้ประโยชน์ของเคร่ืองจักรกล 
6 จ านวนคร้ังที่ไม่สามารถส่งเคร่ืองจักรให้ผู้เช่าใช้ได้ตามก าหนดเวลา 

ตัวชี้วัดงานอ านวยการและแผน ส่วนเคร่ืองจักรกล (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละการบริการหลอลื่นเคร่ืองจักรตามแผนบ ารุงรักษา 
2 จ านวนคร้ังที่ไม่สามารถส่งเคร่ืองจักรให้ผู้เช่าใช้ได้ตามก าหนดเวลา 
3 ความรวดเร็วในการพิจารณาให้เช่าเคร่ืองจักรหลังรับเร่ืองขอเช่า 
4 ร้อยละอัตราการใช้ประโยชน์ของเคร่ืองจักร/ยานพาหนะ 
5 ร้อยละการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล/ยานพาหนะตามแผนการบ ารุงรักษา 
6 ร้อยละของจ านวนพนักงานขับและควบคุมเคร่ืองจักรกล/ยานพาหนะที่เข้ารับการอบรม 
7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เคร่ืองจักรกลต่อการสนับสนุนความต้องการใช้งานเคร่ืองจักรกล 

ตัวชี้วัดงานซ่อมและบ ารุงรักษา  ส่วนเครือ่งจักรกล (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งด้านเคร่ืองกลและไฟฟ้า 
2 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแก้ไขข้อขัดข้องเล็กน้อยของเคร่ืองจักรหลังรับแจ้ง 
3 ร้อยละความรวดเร็วทันเวลาในการด าเนินการ 
4 ร้อยละของอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงดัดแปลงให้สามารถใช้งานได้ประโยชน์ 
5 ร้อยละของการซ่อมเคร่ืองจักรกลยานพาหนะตามแผนก าหนด 
6 ร้อยละของจ านวนช่างซ่อมเคร่ืองจักรกลที่เข้ารับการอบรม 
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ตัวชี้วัดงานซ่อมสร้างสนับสนุน ส่วนเคร่ืองจักรกล (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละของการซ่อมเสร็จตามความต้องการของผู้ใช้งานของงานบ ารุงทาง 
2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้แจ้งซ่อมที่ได้รับการเร่ิมด าเนินการซ่อม 
3 ร้อยละของการซ่อมปรับปรุง ระบบและอุปกรณ์ให้มีสภาพใช้งานได้ 
4 ร้อยละของช่างที่เช่ารับการพัฒนาอบรมปรับระดับต้นไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง 

 
 

ตัวชี้วัดงานก่อสร้างทาง (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนของผู้รับเหมา 
2 ร้อยละของการควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยวิธีจ้างเหมา 
3 ร้อยละของผู้ควบคุมงานที่จัดส่งไปฝึกอบรม,  ดูแลงานก่อสร้าง 
4 ร้อยละของผลงานการด าเนินงานก่อสร้างตามสัญญา 
5 ร้อยละความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการจ้างเหมา 
6 ร้อยละของจ านวนท าแผนงานด าเนินงานก่อสร้างทางให้แล้วเสร็จถูกต้องเหมาะสมกับงานก่อสร้าง 
7 ร้อยละของจ านวนด าเนินการก่อสร้างทางให้มีคุณภาพ รวดเร็วและถูกต้องตามก าหนด 
8 ร้อยละของจ านวนการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีจ้างเหมาให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของ

แบบและรายการใบสัญญา 
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ตัวชี้วัดงานศูนย์สร้างทาง 
1 ร้อยละความส าเร็จของความส าเร็จตามแผนงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงข่ายทางหลวงที่ศูนย์ฯ เป็น

ผู้ด าเนินการเอง 
2 ร้อยละของการด าเนินการเองและการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิธีการตามหลัก

วิชาการ 
3 ร้อยละของการปฏิบัติตามแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร 
4 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ทางหรือประชาชนในระหว่างก่อสร้าง 
5 ร้อยละจ านวนของวิศวกรและนายช่างโยธาที่เข้าอบรมสัมมนามากกว่า  2  หลักสูตร 
6 ร้อยละของจ านวนคร้ังของการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมงานทาง 
7 ร้อยละของจ านวนคร้ังของฝึกอบรมด้านวิศวกรรมเคร่ืองกลส าหรับงานทาง  
8 ร้อยละของการด าเนินการของงานเร่งด่วนฉุกเฉินและงานกรณีพิเศษ 
9 ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน 
10 ร้อยละของการจัดซื้อ/จัดจ้างตามก าหนดเวลาที่ต้องการ  
11 ร้อยละของงบประมาณที่จ่ายตามก าหนดเวลา 
12 ร้อยละของบุคคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 

ตัวชี้วัดงานบริหารงานท่ัวไป (ศูนย์สร้างทาง) 
1 ร้อยละของเอกสารงานสารบรรณที่ผู้มีอ านาจสั่งการส่งถึงผู้เกี่ยวข้องถูกต้องภายใน 1 วันท าการ 

2 ร้อยละของการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็วภายใน 3 วันท าการหลังจากเอกสารครบถ้วน 
3 ร้อยละของความสามารถงานพัสดุในการจัดหาได้ถูกต้องตามผู้ร้องขอภายใน 3 วันท าการ 
4 ร้อยละของเอกสารงานสารบรรณที่เป็นเอกสารด่วนที่สุดที่ผู้มีอ านาจสั่งการแล้ว ส่งถึงผู้เกี่ยวข้องถูกต้อง

ทันที 

5 
ร้อยละของเอกสารงานสารบรรณที่เป็นเอกสารปกติที่ผู้มีอ านาจสั่งการแล้ว ส่งถึงผู้เกี่ยวข้องถูกต้อง
ภายใน 2 วัน 

6 ร้อยละของการเบิกจ่ายเอกสารถูกต้องรวดเร็วภายใน 2 วันท าการ หลังจากเอกสารครบถ้วน 
7 ร้อยละรายงานการด้านเบิก-จ่าย การเงินส่งภายในก าหนด 
8 ร้อยละของความสามารถของงานวัสดุในการรักษาได้ถูกตามผู้ร้องขอภายใน 4 วันท าการ 
9 ร้อยละการด าเนินการรักษาวัสดุ เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
10 ร้อยละของเอกสารงานสารบรรณที่ผู้มีอ านาจสั่งการส่งถึงผู้เกี่ยวข้องถูกต้องภายใน 2 วันท าการ 

12 ร้อยละของความสามารถงานพัสดุในการจัดหาได้ถูกต้องตามผู้ร้องขอภายใน 5 วันท าการ 
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ตัวชี้วัดงานบริหารงานท่ัวไป (ศูนย์สร้างทาง) 
13 ร้อยละของข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการแก้ไขส าเร็จและพอใจ 
14 ร้อยละจ านวนบุคคลากรข้าราชการของฝ่ายที่ได้เข้าอบรมสัมมนา มากกว่า 2 หลักสูตรต่อคนต่อปี 
 
 

ตัวชี้วัดงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป (ศูนย์สร้างทาง) 
1 ร้อยละของเอกสารงานสารบรรณที่ผู้มีอ านาจสั่งการส่งถึงผู้เกี่ยวข้องถูกต้องภายใน 2 วันท าการ 

2 ร้อยละจ านวนบุคคลากรข้าราชการของฝ่ายที่ได้เข้าอบรมสัมมนา มากกว่า 2 หลักสูตรต่อคนต่อปี 

3 
1. ร้อยละของเอกสารงานสารบรรณที่เป็นเอกสารด่วนที่สุดที่ผู้มีอ านาจสั่งการแล้ว ส่งถึงผู้เกี่ยวข้อง
ถูกต้องทันที 

4 2. ร้อยละของเอกสารงานสารบรรณที่เป็นเอกสารปกติที่ผู้มีอ านาจสั่งการแล้ว ส่งถึงผู้เกี่ยวข้องถูกต้อง
ภายใน 2 วัน 

ตัวชี้วัดงานพัสดุและสัญญา ส่วนบริหารงานท่ัวไป (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละของความสามารถงานพัสดุในการจัดหาได้ถูกต้องตามผู้ร้องขอภายใน 5 วันท าการ 

2 ร้อยละของความสามารถของงานวัสดุในการรักษาได้ถูกตามผู้ร้องขอภายใน 4 วันท าการ 
3 ร้อยละการด าเนินการรักษาวัสดุ เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดงานการเงินและบัญชี ส่วนบริหารงานท่ัวไป (ส านักทางหลวง) 
1 ร้อยละของการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็วภายใน 3 วันท าการหลังจากเอกสารครบถ้วน 

2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเอกสารถูกต้องรวดเร็วภายใน 2 วันท าการ หลังจากเอกสารครบถ้วน 
3 ร้อยละรายงานการด้านเบิก-จ่าย การเงินส่งภายในก าหนด 
4 ร้อยละของข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการแก้ไขส าเร็จและพอใจ 

 
 

ตัวชี้วัดงานแผนงาน (ศูนย์สร้างทาง) 
1 ร้อยละของการจัดท าแผนงานรายประมาณการประจ าปีที่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
2 ร้อยละของการรายงานผลการด าเนินภายในเวลาที่ก าหนด 
3 ร้อยละของการรายงานการใช้เคร่ืองจักรภายในเวลาที่ก าหนด 
4 ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลที่รายงาน 
5 ร้อยละของความส าเร็จของการจัดท าแผนด าเนินงานของศูนย์ฯเสนอผู้บริหาร 
6 ร้อยละของสถิติข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เพื่อเสนอผู้บริหารลงนามผิดพลาด 
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ตัวชี้วัดงานแผนงาน (ศูนย์สร้างทาง) 
7 ร้อยละจ านวนของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายที่เข้าอบรมความรู้ในงานมากกว่า 2 หลักสูตร 
8 ร้อยละของจ านวนคร้ังของฝึกอบรมด้านวิศวกรรมเคร่ืองกลส าหรับงานทาง  
9 ร้อยละของความถูกต้องของแผนที่น าไปด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัดงานวางแผน ฝ่ายแผนงาน (ศูนย์สร้างทาง) 
1 ร้อยละของการจัดท าแผนงานรายประมาณการประจ าปีที่แล้วเสร็จตามก าหนด 
2 ร้อยละของความถูกต้องของแผนที่น าไปด าเนินการจริง 

 
 

ตัวชี้วัดงานตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (ศูนย์สร้างทาง) 
1 ร้อยละของผลทดลองที่แล้วเสร็จตามก าหนด 
2 ร้อยละของผลการออกแบบอัตราส่วนผสมวัสดุที่เสร็จตามก าหนด 
3 ร้อยละของการสอบเทียบอุปกรณ์ทดลองตามก าหนดเวลา 
4 ร้อยละของการรายงานผลการปฏิบัติงานตามก าหนดเวลา 
5 ระยะเวลาเฉลี่ยในการส ารวจแหล่งวัสดุที่มีคุณค่าเหมาะสมส าหรับใช้ในการก่อสร้าง 
6 ระยะเวลาเฉลี่ยในการวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพวัสดุ 
7 ระยะเวลาเฉลี่ยในการออกแบบส่วนผสมวัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
8 ร้อยละของจ านวนคร้ังของการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมงานทาง 
9 ร้อยละของผลการทดลองคุณภาพวัสดุที่แล้วเสร็จทันตามก าหนดเวลามาตรฐาน 
10 ร้อยละของการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ Control Test ที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

ตัวชี้วัดงานทดลอง ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (ศูนย์สร้างทาง) 
1 ร้อยละของผลการออกแบบอัตราส่วนผสมวัสดุที่เสร็จตามก าหนด 
2 ร้อยละของการสอบเทียบอุปกรณ์ทดลองตามก าหนดเวลา 
3 ร้อยละของผลการทดลองคุณภาพวัสดุที่แล้วเสร็จทันตามก าหนดเวลามาตรฐาน 
4 ร้อยละของการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ Control Test ที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานและข้อก าหนด 
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ตัวชี้วัดงานส ารวจและออกแบบ (ศูนย์สร้างทาง) 
1 ร้อยละของงานส ารวจและออกแบบที่แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
2 ร้อยละของการแก้ไขแบบเนื่องจากข้อมูลคลาดเคลื่อน 
3 ร้อยละของเอกสาร ข้อมูลส ารวจ รูปแบบ แบบ ปริมาณงาน ที่แล้วเสร็จมีความผิดพลาด 
4 ร้อยละจ านวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายส ารวจและออกแบบที่เข้าอบรมความรู้มากกว่า 2 หลักสูตร 
5 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง 
6 ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบก่อสร้างทาง และงานส ารวจ ซึ่งสามารถน าไปก่อสร้างได้อย่าง

บรรลุผล และแล้วเสร็จตามก าหนด 
7 ร้อยละความถูกต้องของแบบ ตามหลักวิชาการและมาตรฐานกรมทางหลวง 

ตัวชี้วัดงานส ารวจ ฝ่ายส ารวจและออกแบบ (ศูนย์สร้างทาง) 

1 
ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบก่อสร้างทาง และงานส ารวจ ซึ่งสามารถน าไปก่อสร้างได้อย่าง
บรรลุผล และแล้วเสร็จตามก าหนด 

2 1. งานส ารวจแล้วเสร็จตามก าหนด 
3 2. ร้อยละของเอกสาร ข้อมูลส ารวจ ที่เสนอผู้ออกแบบมีความผิดพลาด 
4 3. ร้อยละจ านวนของเจ้าหน้าที่ของส่วนงานส ารวจที่เข้าอบรมความรู้มากกว่า 2 หลักสูตร 

ตัวชี้วัดงานออกแบบ ฝ่ายส ารวจและออกแบบ (ศูนย์สร้างทาง) 
1 ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบก่อสร้างทาง และงานส ารวจ ซึ่งสามารถน าไปก่อสร้างได้อย่าง

บรรลุผล และแล้วเสร็จตามก าหนด 
2 ร้อยละความถูกต้องของแบบ ตามหลักวิชาการและมาตรฐานกรมทางหลวง 
3 ร้อยละของงานออกแบบแล้วเสร็จตามก าหนด 
4  ร้อยละของเอกสาร แบบปริมาณงาน ที่ออกแบบมีความผิดพลาด 
5 ร้อยละจ านวนเจ้าหน้าที่ของส่วนออกแบบที่เข้าอบรมความรู้มากกว่า 2 หลักสูตร 

 
 

ตัวชี้วัดงานเครื่องกล (ศูนย์สร้างทาง) 
1 ร้อยละของเคร่ืองจักรกลที่มีอยู่ที่พร้อมใช้งาน 
2 ร้อยละของการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรที่เป็นไปตามแผนการบ ารุงรักษา 
3 ร้อยละของผลงานที่ผ่านการซ่อมเคร่ืองจักรโดยไม่ส่งกลับมาแก้ไขอีก 
4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เคร่ืองจักรกลต่อการใช้งานเคร่ืองกล 
5 ร้อยละของการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรตามแผนการก่อสร้าง 
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6 ร้อยละของจ านวนเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเคร่ืองกลที่เข้าอบรมความรู้ในงานมากกว่า 2 หลักสูตร 
7 ร้อยละของจ านวนคร้ังของการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมงานทาง 
8 ร้อยละของจ านวนคร้ังของฝึกอบรมด้านวิศวกรรมเคร่ืองกลส าหรับงานทาง  
9 ร้อยละของการด าเนินการของงานเร่งด่วนฉุกเฉินและงานกรณีพิเศษ 
10 ร้อยละของจ านวนเคร่ืองจักรที่สนับสนุนการใช้งานต่อจ านวนเคร่ืองจักรที่ต้องการใช้งาน 
11 ร้อยละจ านวนของวิศวกรและนายช่างโยธาที่เข้าอบรมความรู้ในงาน มากกว่า 2 หลักสตูร 

ตัวชี้วัดงานอ านวยการและแผน ฝ่ายเคร่ืองกล (ศูนย์สร้างทาง) 
1 ร้อยละจ านวนของวิศวกรและนายช่างโยธาที่เข้าอบรมความรู้ในงาน มากกว่า 2 หลักสตูร 
2 ร้อยละการบริการหล่อลื่นเคร่ืองจักรตามแผนการก่อสร้าง 
3 จ านวนคร้ังที่ไม่สามารถส่งเคร่ืองจักรให้ผู้เข้าใช้ได้ตามก าหนดเวลา 
4 ร้อยละการวางแผนซ่องบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรตามงบประมาณที่รับ 

ตัวชี้วัดงานซ่อมและบ ารุงรักษา  ฝ่ายเครื่องกล (ศูนย์สร้างทาง) 
1 ร้อยละของจ านวนเคร่ืองจักรที่สนับสนุนการใช้งานต่อจ านวนเคร่ืองจักรที่ต้องการใช้งาน 
2 ร้อยละจ านวนของวิศวกรและนายช่างโยธาที่เข้าอบรมความรู้ในงาน มากกว่า 2 หลักสตูร 
3 ร้อยละการซ่อมเคร่ืองจักรได้ตามแผนซ่อม 
4 ร้อยละการเชื่อมเคร่ืองจักรเสร็จตามก าหนดในงานปรับซ่อมสนาม 

 

ตัวชี้วัดงานซ่อมสร้างสนับสนุน ฝ่ายเคร่ืองกล (ศูนย์สร้างทาง) 
1 1. ร้อยละการซ่อมชิ้นส่วนอะไหล่เคร่ืองจักรตามแผนซ่อมบ ารุง 
2 2. ร้อยละการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เคร่ืองจักรตามก าหนดเวลา 

 

ตัวชี้วัดงานควบคุมงานก่อสร้าง  (ศูนย์สร้างทาง) 
1 ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับแผน 
2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ 
3 ร้อยละของผลงานที่ต้องแก้ไขหรือท าซ้ า 
4 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของโครงการที่ผ่านการประเมินผลงานก่อสร้างในระดับดี 
5 ร้อยละความส าเร็จของความส าเร็จตามแผนงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงข่ายทางหลวงที่ศูนย์ฯ เป็น

ผู้ด าเนินการเอง 
6 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ทางหรือประชาชนในระหว่างก่อสร้าง 
7 ร้อยละของจ านวนคร้ังของการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมงานทาง 
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8 ร้อยละของการด าเนินการของงานเร่งด่วนฉุกเฉินและงานกรณีพิเศษ 
9 ระดับความส าเร็จของคุณภาพของงาน 
10 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จ  
11 ร้อยละจ านวนของเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมงานก่อสร้างเข้าอบรมความรู้ในงานมากกว่า 2 หลักสูตร 
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ตัวชี้วัดงานศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน 
1 ร้อยละของผลงานประจ าเดือนแล้วเสร็จตามแผนงาน 
2 ร้อยละของการใช้จ่ายวัสดุเป็นไปตามแผนงาน 
3 ร้อยละของการใช้จ่ายค่าแรงเป็นไปตามแผนงาน 
4 ร้อยละของการใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นไปตามแผนงาน 
5 ร้อยละของความผิดพลาดของผลงานส่วนโครงสร้าง (ตอม่อ,คาน,พื้น,ขอบทาง) 
6 ร้อยละของการอบรมความรู้เกี่ยวกับงาน หรือความปลอดภัย ตามเป้าหมายของศูนย์ (ปีละไม่น้อยกว่า 2 

หลักสูตร) 
7 ร้อยละของการด าเนินงานโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพานที่ด าเนินการเองแล้วเสร็จตามแผน 
8 ร้อยละความพร้อมในการท างานของเคร่ืองจักร 
9 ร้อยละผลการประเมินงานก่อสร้างสะพานที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
10 ร้อยละความพึงพอใจของการตอบสนองความต้องการของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดงานบริหารงานท่ัวไป ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน 
1 ร้อยละของความถูกต้องในการกลั่นกรองงาน 
2 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่ได้รับความพึงพอใจ 
3 ร้อยละของการจัดท าข้อมูลและข้อชี้แจงให้ชัดเจน 
5 ร้อยละของจ านวนวันที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเอกสารภายในก าหนด 
7 ร้อยละของความถูกต้องของผู้รับเอกสาร 
8 ร้อยละของการส่งบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 
9 ร้อยละของความถูกต้องในการด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
10 ร้อยละของความสามารถในการจัดหาพัสดุได้ถูกต้องและรวดเร็วตามเวลาที่ก าหนด 
11 ร้อยละของความถูกต้องในการควบคุมพัสดุคงเหลือ 
12 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินให้ทันตามแผน 
13 ร้อยละของการตรวจสอบการลงบัญชี 
14 ร้อยละของการตรวจสอบเอกสารของการเบิกจ่ายเงิน 
15 ร้อยละของความถูกต้องในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
16 ร้อยละของเอกสารงานสารบรรณที่มีผู้มีอ านาจสั่งการส่งถึงผู้เกี่ยวข้องถูกต้องภายใน 2 วันท าการ 
17 ร้อยละของการเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็วภายใน 3 วัน ท าการหลังจากเอกสารครบถ้วน 
18 ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการหลังจากได้รับแผนงานประจ าปี 
19 ร้อยละของการรายงานผลการเช่าเคร่ืองจักรประจ าเดือนตามเวลาที่ก าหนด 
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20 ร้อยละของความสามารถงานพัสดุในการจัดหาได้ถูกต้องตามผู้ร้องขอภายใน 5 วันท าการ 
21 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ติดต่องานพัสดุ 
22 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว เงินสวัสดิการต่างๆ รวดเร็วภายใน 3 วันท าการหลังจากได้รับ

เอกสาร 
ตัวชี้วัดงานบริหารงานท่ัวไป ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน 

23 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย /ผู้รับจ้าง ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วภายใน 3 วันท าการหลังจากเอกสาร
ครบถ้วน 

24 ร้อยละของความพึงพอใจของข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างชั่วคราว / ผู้ค้าที่ได้รับจากการเบิกจ่าย 
25 ร้อยละของเอกสารงานสารบรรณที่ผู้มีอ านาจสั่งการส่งถึงผู้เกี่ยวข้องถูกต้องภายใน 2 วันท าการ 
26 ร้อยละของความสามารถในการจัดท าเอกสารส่งหน่วยงานภายนอกในการติดต่อประสานงานในเร่ือง

ต่างๆภายใน 1 วันท าการ 
27 ร้อยละความสามารถงานสถิติในการขอรับมอบพื้นที่เพื่อเข้าด าเนินการบูรณะก่อสร้างสะพาน ภายในเวลา

ที่ก าหนด 
28 ร้อยละของความสามารถงานสถิติในการส่งมอบพื้นที่คืน เมื่อด าเนินการบูรณะก่อสร้างสะพานเสร็จ 

ภายใน7วัน 
29 ร้อยละความพึงพอใจของแขวงฯ ที่ได้รับงานผลงานบูรณะก่อสร้างสะพานของศูนย์ฯ 

ตัวชี้วัดโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน  ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน 

1 
1. ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงานประจ า
สัปดาห์ , รายงานประจ าเดือน 

2 
2. ระดับความส าเร็จ ในการจัดท าแผนงานและประมาณราคา งานก่อสร้าง เสนอผู้บังคับบัญชา ตามที่
ได้รับมอบหมายในการจัดท าแผน เช่น แผนประมาณการ , แผนงานการก่อสร้างและบูรณะ 4 ปี 

3 3. ระดับของความส าเร็จในการส ารวจและออกแบบ เพื่อท าการวางแผนงานและจัดท าแผนงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

4 4. ระดับความส าเร็จในการท า As built drawing  และผังการจัดจราจร ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5 ร้อยละความส าเร็จของการจัดการจราจร 
6 ร้อยละของการใช้วัสดุก่อสร้างและเก็บตัวอย่าง 
7 ร้อยละของการติดตามผลงานและผลส าเร็จของงาน 
8 ร้อยละของการตรวจสอบโรงผสมคอนกรีตตามแผนที่ก าหนด 
9 ร้อยละของการตรวจสอบวัสดุตามแผนที่ก าหนด 
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ตัวชี้วัดโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน  ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน 
10 ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการวางแผนส ารวจ 
11 ร้อยละเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการออกแบบ 
12 ร้อยละของความเหมาะสมของแผนที่สามารถน าไปด าเนินการได้ 
13 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการติดตามผลในการก่อสร้างตามแผนที่ก าหนด 
14 ร้อยละของการส ารวจแหล่งวัสดุตามแผนที่ก าหนด 
15 ร้อยละเฉลี่ยของเวลาที่ใช้จัดท าแผนงาน 
16 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของความถูกต้องในการคิดค่างาน 
17 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของโครงการที่มีความเหมาะสมในวิธีการก่อสร้าง 
18 ร้อยละของการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรได้ตามเวลาที่ก าหนด 
19 ร้อยละเฉลี่ยของการด าเนินงานโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพานที่ด าเนินการเองแล้วเสร็จตามแผน 
20 ร้อยละเฉลี่ยของผลการประเมินงานก่อสร้างสะพานที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
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