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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

1. งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
 

KPI 1 
ชื่อตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
ตัวอย่างเกณฑ์
การให้คะแนน 

 

1 คะแนน ทบทวนสถานการณ์และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2 คะแนน ระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
3 คะแนน จัดท าร่างยุทธศาสตร์ และแจ้งเวียนเพื่อทบทวนเผยแพร่ 
4 คะแนน เสนอขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการ 
5 คะแนน ประเมินแผนยุทธศาสตร์ระยะครึ่งแผนเพื่อใช้ในการปรับแผน

ยุทธศาสตร์ในช่วงครึ่งหลังแผนยุทธศาสตร์ และประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ในช่วงสิ้นแผนเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานและ
ก าหนดเป้าหมายส าหรับการจัดท าแผนในรอบต่อไป 

 
2. งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
 

KPI 1 
ชื่อตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
ตัวอย่างเกณฑ์
การให้คะแนน 

 

1 คะแนน เตรียมการจัดท าแผน (รวบรวมข้อมูล/สภาพปัญหา) 
2 คะแนน ทบทวนวิสัยทัศน์ บทบาท พันธกิจ เป้าหมาย และผลการ

ด าเนินงานที่ผ่านมา 
3 คะแนน ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางในการ

จัดท าแผนงาน โครงการ การของบประมาณ 
4 คะแนน รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าร่างแผนฯ เสนอผู้บริหารให้ความ

เห็นชอบ 
5 คะแนน ชี้แจงแผนฯ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแผนฯ ให้แก่ข้าราชการ 

และเผยแพร่แผนฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของส่วนราชการ 
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KPI 2 
ชื่อตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
ตัวอย่างเกณฑ์
การให้คะแนน 

 

1 คะแนน ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ.... 
2 คะแนน หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

ลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด 
3 คะแนน รวบรวม วิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ

ประจ าปี 
4 คะแนน ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายไตรมาส นิเทศ

การด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้ไปปรับแผนปฏิบัติการ 

5 คะแนน จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
3. งานการจัดท าค าของบประมาณ 
 

KPI 1 
ชื่อตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
ตัวอย่างเกณฑ์
การให้คะแนน 

 

1 คะแนน รวบรวมวิเคราะห์ค าขอตั้งงบประมาณ 
2 คะแนน จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
3 คะแนน จัดท าค าขอตั้งงบประมาณแล้วเสร็จ 
4 คะแนน จัดท าค าขอตั้งงบประมาณแล้วเสร็จตามก าหนด 
5 คะแนน จัดท าค าขอตั้งงบประมาณแล้วเสร็จก่อนก าหนด 

 
4. งานการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
 

KPI 1 
ชื่อตัวช้ีวัด ร้อยละของการติดตามและประมวลผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจ าปี  
หน่วยวัด ร้อยละ 
ตัวอย่างเกณฑ์
การให้คะแนน 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
50 - 59   60 – 69 70 – 79 80 – 89 90 - 100 

 



15 
 

KPI 2 
ชื่อตัวช้ีวัด ร้อยละของการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 

ได้ทันตามก าหนด 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ตัวอย่างเกณฑ์
การให้คะแนน 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
50 - 59   60 – 69 70 – 79 80 – 89 90 - 100 

 
KPI 3 

ชื่อตัวช้ีวัด ร้อยละของความส าเร็จในการประเมินผลกิจกรรม/โครงการที่ส าคัญ 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ตัวอย่างเกณฑ์
การให้คะแนน 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
50 - 59   60 – 69 70 – 79 80 – 89 90 - 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


