
 
 

             แผนและผลการประเมินการปฏิบตัิราชการของพนักงานสถาบัน (KPI) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 –   ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 (สายปฏิบัติการ) 

ลําดับ
ที ่

กิจกรรม/แผนงาน กลุมเปาหมาย 

พนักงานฯ 
(ราย) 

ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการของปงบประมาณ 2561 ผลการ
ดําเนินงาน 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. แผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังานสถาบัน (KPI) 

1.1 พนักงานสถาบันตกลง KPI กับผูบังคับบัญช้ันตน  
(รอบการประเมินท่ี 1)            รายบุคคล 

27              

1.2 ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)  (รอบการประเมินท่ี 1) 27              

1.3 สงผลประเมิน (KPI) กับผูบังคับบัญชาชั้นตน (รอบการประเมินท่ี 1)  27              

1.4 นําผลการประเมิน (KPI) เขาที่ประชุมคณะทํางานประมวลผลและ
สุปผลการประเมินของพนักงานสถาบัน (รอบการประเมินท่ี 1)  

27              

1.5 พนักงานสถาบันตกลง KPI กับผูบังคับบัญช้ันตน  
(รอบการประเมินท่ี 2) 

27              

1.6 ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) (รอบการประเมินท่ี 2) 27              

1.7 สงผลประเมิน (KPI) กับผูบังคับบัญชาชั้นตน (รอบการประเมินท่ี 2)  27              

1.8 นําผลการประเมิน (KPI) เขาที่ประชุมคณะทํางานประมวลผลและ
สุปผลการประเมินของพนักงานสถาบัน (รอบการประเมินท่ี 2)  

27              

 

 

 



 
 

 

ปญหา/อุปสรรค (แผนการประเมิน KPI) ขอเสนอแนะ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPI) ของสถาบันทั้ง 2 รอบการประเมิน      
มีระยะเวลาท่ีลาชากวากําหนด จึงทําใหไมสามารถนําผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (KPI) เขาที่ประชุมคณะทํางานฯ ไดตามระยะเวลาที่กําหนด  
มีความลาชาในขั้นตอน ดังตอไปนี้  
     1.1 ข้ันตอนพนักงานสถาบันตกลง KPI กับผูบังคับบัญชาชั้นตน 
     1.2 ข้ันตอนการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ทั้ง 2 รอบ           
          การประเมิน 
     1.3 ขั้นตอนสงผลประเมิน (KPI) กับผูบังบัญชาชั้นตนทั้ง 2 รอบการประเมิน 
     1.4 ขั้นตอนนําผลการประเมิน (KPI) เขาที่ประชุมคณะทํางานประมวลผล 
          และสุปผลการประเมินของพนักงานสถาบัน ทั้ง 2 รอบการประเมิน    
 
2. การรอเอกสารการประเมินของบุคลากรจึงจะเริ่มการประเมินทําใหเกิดความ
ลาชาเมื่อบุคลากรของสถาบันดําเนินการสงผลการประเมินเกินระยะเวลาที่กําหนด 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

               แผนและผลการดําเนินตามแผนการบริหารงานบุคคลของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  

ลําดับ
ที ่

กิจกรรม/แผนงาน กลุมเปาหมาย 

พนักงานฯ 

(ราย) 

ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการของปงบประมาณ 2562  ผลการ
ดําเนินงาน 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. การรับพนักงานสถาบัน 

 1.1 ขออนุมัติท่ีประชุม กบส. 6             ไมเปนไปตามแผน 

 1.2 ดาํเนินการเปดรับสมัครพนักงานสถาบัน              ไมเปนไปตามแผน 

 1.3 ดาํเนินการประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ(ขอเขียน)                
และดําเนินการสอบ (ขอเขียน) พนักงานสถาบัน 

             ไมเปนไปตามแผน 

 1.4 ดาํเนินการสอบ (สัมภาษณ) ประกาศรายชื่อผูผานการสอบ
คัดเลือกฯ  

             ไมเปนไปตามแผน 

 1.4 รายงานตวัเขาปฏิบัติงาน              ไมเปนไปตามแผน 

2. การประเมินพนกังานสถาบันที่ครบกําหนดทดลองปฏิบัติงาน (ทดลองงาน 3 เดือน) 

 การดําเนินการประเมินพนักงานสถาบันครบทดลองงาน               
(ทดลองงาน 3 เดือน)  

0 ราย             
เปนไปตามแผน 

3. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 การดําเนินการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสรยิาภรณ 5 ราย             เปนไปตามแผน 

 

 

 



 
 

             แผนและผลการดําเนินตามแผนการบริหารงานบุคคลของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)  

ลําดับ
ที ่

กิจกรรม/แผนงาน กลุมเปาหมาย 

พนักงานฯ 

(ราย)  

ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการของปงบประมาณ 2560  หมายเหตุ 

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

4. การจัดทําใบขออนุญาตทํางาน (Work Permit) + ขอเปลี่ยนประเภทวีซาหนังสือเดนิทางประเภทคนอยูชั่วคราว + การตออายุวีซาหนังสือเดินทาง + การรายงานตัว          
การอยูในราชอาณาจักรไทย 90 วัน 

 
การดําเนินการจัดทําใบขออนุญาตทํางาน (Work Permit)    
การขอเปลี่ยนประเภทวีซาหนังสือเดินทางประเภทคนอยู
ชั่วคราวในราชอาณาจักรไทย , การขอตออายุวีซาหนังสือ
เดินทาง , การรายงานตัว 90 วัน 

3 ราย             เปนไปตามแผน 

5. การรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันใหผูบริหารรับทราบ (รายไตรมาส)  

 
การรายงานผลการมาปฏิบัติของพนักงานสถาบันใหผูบริหาร
รับทราบในแตละรายไตรมาส 

45 ราย 
            

เปนไปตามแผน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผลการดําเนินงาน 

1. แผนการบริหารงานบุคคลที่ดําเนินการเปนไปตามแผน จํานวน  2 แผน ไดแก  

    - การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ มีการปรับเปลี่ยนตารางการดําเนินการใหสอดคลองกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันท่ี 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. ควรมีการปรับแผนในการกํากับการดําเนินการเปดรบัสมัครสอบพนักงานสถาบัน
ใหมีชวงเวลาเดียวกัน เพื่อทําใหกระบวนการตางๆ ในการเปดรับสมัครไปพรอมๆ 
กันทีเดียว เชน การกําหนดวันรับสมัคร , การสอบขอเขียน , การสอบสัมภาษณ 

2. ปญหาจากกระบวนการเปดรับสมัครพนักงานที่ไมเปนไปตามแผนทําให 
การดําเนินการในกระบวนการประเมินพนักงานสถาบัน (ทดลองงาน) ไมเปนไป   
ตามรอบของการดําเนินงาน โดยสถาบันมีการดําเนินการประเมินเปนประจําอยาง
ตอเนื่อง  
 

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

 

 

 

 

 



 
 

แผนอัตรากําลังพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (ของปงบประมาณ 2555 – 2564) 

ลําดับ
ที ่

กิจกรรม/แผนงาน กลุมเปาหมาย 
(ราย) 

ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการของปงบประมาณ 2561 ผลการ
ดําเนินงาน 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
รวมอัตรา

ทั้งส้ิน 

แผนอัตรากําลังพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (ตั้งแตปงบประมาณ 2555 – 2564) 

1 แผนอัตรากําลังพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณวิฒันา  
(ตั้งแตปงบประมาณ 2555 – 2564) 
 

60 (ราย) 15 9 6 7 6 7 5 2 1 1 60 อัตรา  

 

ผลการดําเนินงาน 

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันฯ จะตองมีอัตรากําลังครบทั้ง 60 อัตรา  

2. ตามแผนอัตรากําลังในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันฯ จะตองมอัีตรากําลังจํานวนทั้งสิ้น 55 อัตรา แตสถาบันฯ มีจํานวนอัตราเพียงแค 50 อัตรา ยังขาดอยู 5 อัตรา 

เนื่องจากอยูระหวางการดาํเนินการสรรหา ซึ่งบางตําแหนงตองใชระยะเวลาในการดําเนินการสรรหา และบางตําแหนงดําเนินการสรรหามากกวา 2 – 3 ครั้ง / ป          

แตสถาบันฯ ก็ยังไมสามารถสรรหาได ไดแก   

   - ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน   จํานวน 1 อัตรา 

  - ตําแหนงบรรณารักษ    จํานวน 1 อัตรา 

  - ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป   จํานวน 1 อัตรา 

  - ตําแหนงนักบริหารงานบุคคล   จํานวน 1 อัตรา 

   - ตําแหนงนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  จํานวน 1 อัตรา 

  

 

 


