แผนและผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานสถาบัน (KPI) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สายปฏิบัติการ)
ลําดับ
ที่

กิจกรรม/โครงการ

กลุมเปาหมาย

ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการของปงบประมาณ 2561

พนักงานฯ
(ราย)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. แผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบัน (KPI)
1.1

พนักงานสถาบันตกลง KPI กับผูบังคับบัญชั้นตน
(รอบการประเมินที่ 1)
รายบุคคล

23

1.2

ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) (รอบการประเมินที่ 1)

23

1.3

สงผลประเมิน (KPI) กับผูบังคับบัญชาชั้นตน (รอบการประเมินที่ 1)

23

1.4

นําผลการประเมิน (KPI) เขาที่ประชุมคณะทํางานประมวลผลและ
สุปผลการประเมินของพนักงานสถาบัน (รอบการประเมินที่ 1)

23



1.5

พนักงานสถาบันตกลง KPI กับผูบังคับบัญชั้นตน
(รอบการประเมินที่ 2)

23



1.6

ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) (รอบการประเมินที่ 2)

23

1.7

สงผลประเมิน (KPI) กับผูบังคับบัญชาชั้นตน (รอบการประเมินที่ 2)

23

1.8

นําผลการประเมิน (KPI) เขาที่ประชุมคณะทํางานประมวลผลและ
สุปผลการประเมินของพนักงานสถาบัน (รอบการประเมินที่ 2)

23









ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค (แผนการประเมิน KPI)

ขอเสนอแนะ

1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPI) ของสถาบันทั้ง 2 รอบการประเมิน
มีระยะเวลาที่ลาชากวากําหนด จึงทําใหไมสามารถนําผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (KPI) เขาที่ประชุมคณะทํางานฯ ไดตามระยะเวลาที่กําหนด
มีความลาชาในขั้นตอน ดังตอไปนี้
1.1 ขั้นตอนพนักงานสถาบันตกลง KPI กับผูบังคับบัญชาชั้นตน
1.2 ขั้นตอนการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ทั้ง 2 รอบ
การประเมิน
1.3 ขั้นตอนสงผลประเมิน (KPI) กับผูบังบัญชาชั้นตนทั้ง 2 รอบการประเมิน
1.4 ขั้นตอนนําผลการประเมิน (KPI) เขาที่ประชุมคณะทํางานประมวลผล
และสุปผลการประเมินของพนักงานสถาบัน ทั้ง 2 รอบการประเมิน

1. กําหนดปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPI) สําหรับตลอดทั้งป
2. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPI) โดยไมตองรอใหบุคลากรทุกคน
สงเอกสารใหครบทุกคนและมีการประเมินและติดตามวาขั้นตอนการดําเนินการ
เปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไมและรายงานใหผูบริหารรับทราบเพื่อกําหนด
แนวทางแกไข/ดําเนินการ
*หมายเหตุ* การดําเนินการไมเปนเปนไปตามแผนจะสงผลให
- ผูบริหารตองดําเนินการประชุมอยูเปนประจํา
- กระบวนการในการทํางานไมเปนระบบ
- การจัดทําเอกสารเกิดความซ้ําซอน เชน การรับพนักงานสถาบันและการประเมิน
พนักงานสถาบันที่ครบกําหนดทดลองปฏิบัติงาน
- สิ้นเปลืองงบประมาณที่ใชในการประชุม ในการจายคาตอบแทน

2. การรอเอกสารการประเมินของบุคลากรจึงจะเริ่มการประเมินทําใหเกิดความ
ลาชาเมื่อบุคลากรของสถาบันดําเนินการสงผลการประเมินเกินระยะเวลาที่กําหนด

แผนและผลการดําเนินตามแผนการบริหารงานบุคคลของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
ลําดับ
ที่

กิจกรรม/โครงการ

กลุมเปาหมาย

ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการของปงบประมาณ 2560

พนักงานฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลการ
ดําเนินงาน

(ราย)
1. การรับพนักงานสถาบัน
1.1 ขออนุมัติที่ประชุม กบส.
1.2 ดําเนินการเปดรับสมัครพนักงานสถาบัน
1.3 ดําเนินการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ(ขอเขียน)
และดําเนินการสอบ (ขอเขียน) พนักงานสถาบัน
1.4 ดําเนินการสอบ (สัมภาษณ) ประกาศรายชื่อผูผานการสอบ
คัดเลือกฯ
1.4 รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

8



ไมเปนไปตามแผน

 

ไมเปนไปตามแผน



ไมเปนไปตามแผน



ไมเปนไปตามแผน



ไมเปนไปตามแผน

2. การประเมินพนักงานสถาบันที่ครบกําหนดทดลองปฏิบัติงาน (ทดลองงาน 3 เดือน)
การดําเนินการประเมินพนักงานสถาบันครบทดลองงาน
(ทดลองงาน 3 เดือน)

 

7 ราย

เปนไปตามแผน

3. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
การดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

2 ราย

  

เปนไปตามแผน

แผนและผลการดําเนินตามแผนการบริหารงานบุคคลของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
ลําดับ
ที่

กิจกรรม/โครงการ

กลุมเปาหมาย

ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการของปงบประมาณ 2560

หมายเหตุ

พนักงานฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ราย)

4. การจัดทําใบขออนุญาตทํางาน (Work Permit) + ขอเปลี่ยนประเภทวีซาหนังสือเดินทางประเภทคนอยูช่วั คราว + การตออายุวีซาหนังสือเดินทาง + การรายงานตัว
การอยูในราชอาณาจักรไทย 90 วัน
การดําเนินการจัดทําใบขออนุญาตทํางาน (Work Permit)
การขอเปลี่ยนประเภทวีซาหนังสือเดินทางประเภทคนอยู
ชั่วคราวในราชอาณาจักรไทย , การขอตออายุวีซาหนังสือ
เดินทาง , การรายงานตัว 90 วัน

  

2 ราย

เปนไปตามแผน

5. การรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันใหผูบริหารรับทราบ (รายไตรมาส)
การรายงานผลการมาปฏิบัติของพนักงานสถาบันใหผูบริหาร
รับทราบในแตละรายไตรมาส

40 ราย







เปนไปตามแผน

ผลการดําเนินงาน
1. แผนการบริหารงานบุคคลที่ดําเนินการเปนไปตามแผน จํานวน 2 แผน ไดแก
- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ มีการปรับเปลี่ยนตารางการดําเนินการใหสอดคลองกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกป
- การจัดทําใบขออนุญาตทํางาน (Work Permit) + ขอเปลี่ยนประเภทวีซาหนังสือเดินทางประเภทคนอยูชั่วคราว + การตออายุวีซาหนังสือเดินทาง + การรายงานตัว
การอยูในราชอาณาจักรไทย 90 วัน
2. แผนการบริหารงานบุคคลที่ไมไดดําเนินการตามแผน จํานวน 3 แผน ไดแก
2.1 การเปดรับสมัครพนักงานสถาบัน
2.2 การประเมินพนักงานสถาบันที่ครบกําหนดทดลองปฏิบัติงาน (ทดลองงาน 3 เดือน)
2.3 การรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันใหผูบริหารรับทราบ (รายไตรมาส)
ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1. การดําเนินการในกระบวนการเปดรับสมัครสอบพนักงานสถาบัน โดยสถาบัน
มีการดําเนินการเปนประจําอยางตอเนื่องในทุกเดือน ซึ่งไมมีแผนในการดําเนินการ
เปดรับสมัครที่ชัดเจน จึงทําใหจัดทําเอกสารซ้ําซอน

1. ควรมีการปรับแผนในการกํากับการดําเนินการเปดรับสมัครสอบพนักงานสถาบัน
ใหมีชวงเวลาเดียวกัน เพื่อทําใหกระบวนการตางๆ ในการเปดรับสมัครไปพรอมๆ
กันทีเดียว เชน การกําหนดวันรับสมัคร , การสอบขอเขียน , การสอบสัมภาษณ

2. สืบเนื่องจากกระบวนการเปดรับสมัครพนักงานที่ไมเปนไปตามแผนทําให
การดําเนินการในกระบวนการประเมินพนักงานสถาบัน (ทดลองงาน) ไมเปนไป
ตามรอบของการดําเนินงาน โดยสถาบันมีการดําเนินการประเมินเปนประจําอยาง
ตอเนื่อง

2. ควรมีแผนในการกํากับการดําเนินการประเมินพนักงานสถาบัน (ทดลองงาน)
ใหเปนระบบวาในแตละปงบประมาณสถาบันจะดําเนินการประเมินพนักงาน
สถาบัน (ทดลองงาน) เปนจํานวนกี่ครั้ง โดยตองสอดคลองกับแผนการเปดรับสมัคร

