การบริหารจัดการ
องค์กรแนวใหม่ :
แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
จังหวัดชัยภูมิ

นายธนยศ แสนสุขใส 1

1. ความเป็นมา
1.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2552 เป็นต้นมา โดยหลักการเพือ่ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
2550 และ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทีม่ กี ารกำหนด
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการสอดคล้องกับเป้าหมายทีไ่ ด้กำหนดไว้ และผลทีไ่ ด้จากการประเมิน
นำไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน
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1.2 การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่อเป็นกระบวนการ
ผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ และมีการเชื่อมโยง
เป้าหมายระดับองค์กร ระดับสำนัก/กอง จนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน
มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติ
งานที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการนำผลที่ได้รับจากการ
ประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางตามหนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ.
ที่ นร. 1012/ว 20 ลว. 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

2. วัตถุประสงค์การประเมินผล
2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือของหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชัยภูมิ
ใช้ในการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และข้าราชการในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและคุ้มค่า
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2.2 เพื่ อ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและหั ว หน้ า กลุ่ ม /ฝ่ า ย นำผล
การประเมินการปฏิบตั ริ าชการไปใช้ ประกอบการพิจารณาเลือ่ นเงินเดือน
ข้าราชการในบังคับบัญชา ตามหลักการระบบคุณธรรม อันจะเป็นการ
สร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานของข้าราชการ
ในหน่วยงาน

3. กรอบแนวความคิดการประเมินผล
เพื่อให้แปลงแนวความคิดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน พ.ศ. 2551 และหนังสือ
สั่งการของสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1012/ว20, ว27 และ ว28 ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยได้กำหนดกรอบแนวความคิดในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยให้กำหนดสัดส่วนการประเมินผลระหว่างการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน : การประเมินสมรรถนะ ในอัตราส่วนเต็ม 100 คะแนน
(โดยอัตราส่วนของการประเมินผลสัมฤทธิข์ องงาน ต้องไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 70
ของค่าคะแนน) จำแนกเป็น 2 มิติ ดังนี้
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3.1 มิ ติ ที่ 1 การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ใช้อัตราส่วน
(ตามทีค่ ณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการกำหนด)
โดยประกอบด้วยแนวทางการประเมินใน 3 แนวทาง คือ
     	
3.1.1 เริม่ รอบการประเมิน ประกอบด้วยปัจจัยการประเมิน
4 ปัจจัย ดังนี้
			 (1) การวิเคราะห์งาน/กิจกรรมของแต่ละคน
(2) การเลือกงาน/กิจกรรมมาจัดทำคำรับรอง
			 (3) การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
			 (4) การจัดทำคำรับรองของแต่ละคน
    		 3.1.2 ระหว่างรอบการประเมิน ประกอบด้วยปัจจัยการ
ประเมิน 2 ปัจจัย ดังนี้
			 (1) ผู้ประเมิน/ผู้รับการประเมินทำข้อตกลง
			 (2) การตรวจสอบหลั ก ฐานข้ อ มู ล ตรวจเยี่ ย ม หรื อ
เรียกว่า การประเมินตนเอง (Self Assessment Reports : SAR)
		

3.1.3 ครบรอบการประเมิน
			 (1) การประเมินคะแนน
			 (2) การกำหนดเงินที่จะเลื่อน
			 (3) การติดตาม/ประเมินผลและปรับปรุงงาน
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3.2 มิตทิ ี่ 2 การประเมินสมรรถนะ (Competency) ใช้อตั ราส่วน
(ตามที่ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
กำหนด) โดยประกอบด้วยแนวทางการประเมินใน 2 แนวทาง คือ
		
ด้วย

3.2.1 สมรรถนะหลัก 5 ด้านของสำนักงาน ก.พ. ประกอบ
		 (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
		 (2) การบริการที่ดี
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
(4) มีจริยธรรม
(5) การร่วมแรงร่วมใจ

               	3.2.2 แบบการประเมินสมรรถนะ ใช้แบบ 90 องศา หรือ
มากกว่า 90 องศา (ผู้บังคับบัญชาประเมิน หรือมีผู้อื่นประเมินผลงาน
ร่วมด้วย) ดังแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ
(หนังสือ ก.พ. ว20, ว27, ว28)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การประเมินผลสัมฤทธิ์งาน (...)

การประเมินสมรรถนะ (...)

* เริ่มรอบการประเมิน
† การวิเคราะห์งาน/กิจกรรมของแต่ละคน
† การเลือกงาน/กิจกรรมมาจัดทำคำรับรอง
† การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
† การจัดทำคำรับรองของแต่ละคน
* เริ่มรอบการประเมิน
† ผู้ประเมิน/ผู้รับการประเมินทำข้อตกลง
† การตรวจสอบหลักฐานข้อมูลตรวจเยี่ยม
* ครบรอบการประเมิน
† การประเมินคะแนน
† การกำหนดเงินที่จะเลื่อน
† การติดตาม/ประเมินผลและปรับปรุงงาน

* สมรรถนะของ ก.พ. : 5 ตัว
† การมุ่งผลสัมฤทธิ์
† การบริการที่ดี
† การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
† มีจริยธรรม
† การร่วมแรงร่วมใจ
* ครบรอบการประเมิน
* แนวทางการประเมินสมรรถนะ
แบบ 90 องศา หรือ มากกว่า 90
(โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน
หรือผู้อื่นเป็นผู้ประเมินร่วม)

- แบบสรุปผลการประเมินในภาพรวม
- แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์งาน
- แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ
คำรับรองผลการปฏิบัติราชการ
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4. วิธีการดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ขั้นตอนที่ 1 เริ่มรอบการประเมินผล
		 4.1.1 ส่วนราชการ/หน่วยงาน ดำเนิ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์
ระบบงานและการรวบรวมข้ อ มู ล โครงสร้ า งของกระบวนงานของ
ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงาน ตามกรอบโครงสร้ า งการบริ ห ารงานของ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน ตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด อันจะนำไป
สู่การกำหนดภารกิจหน้าที่ของงานของส่วนราชการ/หน่วยงาน แบ่งเป็น
3 ลั ก ษณะ คื อ (1) งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องจั ง หวั ด
(2) งานประจำที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ เ ป็ น ประจำ/ปกติ และ (3) งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายพิเศษจากผู้บังคับบัญชา
		 4.1.2 แต่งตั้ง “คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการของส่วน - ราชการ/หน่วยงาน” เพื่อทำ
หน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด โดยมี
องค์ประกอบ คือ หัวหน้าหน่วยงาน เป็นประธานกรรมการ หัวหน้ากลุม่ /ฝ่าย
ไม่ น้ อ ยกว่ า 4 คน เป็ น กรรมการ หั ว หน้ า กลุ่ ม ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า น
ทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานด้านทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ และ ผช. เลขานุการ
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		 4.1.3 การกำหนดตัวชี้วัดผลงานและสมรรถนะที่จะใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรมีจำนวนที่เหมาะสม ไม่มาก ไม่นอ้ ย
เกินไปตามประกาศจังหวัด โดยให้กำหนดจำนวนตัวชี้วัดในแต่ละบุคคล
อยู่ระหว่าง 4 - 7 ตัวชี้วัด หรือไม่เกิน 10 ตัวชี้วัด ซึ่งในกลุ่มงาน/ฝ่าย
เดียวกันตัวชี้วัดไม่ควรจะแตกต่างกันมากเกินไป และกำหนดประเมินผล
สมรรถนะหลัก 5 ด้าน (ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด) ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามสัดส่วนที่ประกาศตามที่จังหวัดกำหนด เพื่อให้มีการประเมินตัวชี้วัด
และสมรรถนะครอบคลุมการประเมินที่สำคัญๆ โดยไม่เป็นภาระต่อ
ผู้ปฏิบัติมากเกินไป
		 4.1.4 การกำหนดค่ า เป้ า หมายและน้ ำ หนั ก ในตั ว ชี้ วั ด /
สมรรถนะ ให้กำหนดค่าเป้าหมายในการประเมินระหว่างผลสัมฤทธิ์ของ
งาน กับ การประเมินสมรรถนะ แยกกันดังนี้
			 (1) ค่ า เป้ า หมายผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ให้ ก ำหนดค่ า
เป้ า หมายและน้ ำหนักผลสัมฤทธิ์ของงานหลัก (KRAs) และตั ว ชี้ วั ด
ผลงาน (KPI) ในแต่ละกิจกรรมตามภารกิจของงานรายบุคคล เพื่อให้
ค่ า เป้ า หมาย (Target) ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ชี้ วั ด ระดั บ ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละตัวชี้วัด โดยค่าเป้าหมายผู้รับการประเมิน
ต้องดำเนินการร่วมกับผู้ประเมิน สำหรับการกำหนดน้ำหนักในตัวชี้วัด
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินต้องคำนึงถึงมิติต่างๆ ดังนี้
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(1.1) ปริมาณงาน เมื่อเทียบกับงานอื่นๆ กล่าวคือ
งานที่ มี ป ริ ม าณมากอาจกำหนดน้ ำ หนั ก ของตั ว ชี้ วั ด วั ด สู ง กว่ า งานที่
รับผิดชอบ
    	        
(1.2) ผลกระทบและความสำเร็จ งานทีม่ ผี ลกระทบ
สูงจะมีความสำคัญหรือน้ำหนักของตัวชี้วัดสูงกว่างานที่มีผลกระทบน้อย
			 (1.3) เวลาทีใ่ ช้ งานทีต่ อ้ งใช้เวลามากอาจมีนำ้ หนัก
ตัวชี้วัดสูงกว่าเนื้อหาที่ใช้เวลาน้อยกว่า
   
			 (2) ค่าเป้าหมายของสมรรถนะ ให้กำหนดพฤติกรรม
ที่คาดหวังของแต่ละสมรรถนะหลักมา กรอกลงแบบประเมินที่กำหนด
และให้บันทึกรายการพฤติกรรมทุกตัวสมรรถนะให้ชัดเจน เพื่อให้เกิด
การเปรียบเทียบระหว่างค่าคาดหวัง และผลการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชา
		 4.1.6 การกำหนดวิธีการ เครื่องมือ และระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูล โดยผู้ประเมินและผู้รับการประเมินต้องร่วมกันกำหนดวิธีการ
เครื่องมือ และระยะเวลาในการเก็บข้อมูลร่วมกัน ทั้งนี้ ควรพิจารณา
ถึงความเป็นไปได้ ไม่เป็นภาระ หรือมีต้นทุนสูงเกินไป หากพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ยากเป็นภาระ และมีค่าใช้จ่ายสูง อาจต้องมีการปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลงานใหม่
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4.1.7 การจัดทำข้อตกลงการมอบหมายงาน เมื่อผู้ประเมิน
และผู้รับการประเมิน ได้รวมกันพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
น้ำหนัก ตลอดจนกำหนดวิธีการ เครื่องมือ และระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้จ้ดทำการมอบหมายงาน
4.2 ขั้นตอนที่ 2  ระหว่างรอบการประเมิน
4.2.1 ผู้รับการประเมิน ปฏิบัติราชการตามข้อตกลงที่ได้ทำ
ร่วมกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน โดยต้องติดตามงานที่ตนเองรับผิดชอบ
พิจารณาปัญหา และให้คำปรึกษา และหาหนทางแก้ไข โดยปรึกษา
หารือกับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามที่ตกลง
4.2.2 ผู้ประเมิน/ผู้ให้ข้อมูล ติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมิน โดยเปรียบเทียบเป้าหมายที่ได้ตกลงร่วมกันกับ
ผูป้ ระเมิน และให้คำปรึกษาแนะนำ เพือ่ ให้ปฏิบตั งิ านบรรลุตามเป้าหมาย
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเป้าหมายการปฏิบัติ
งานทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ผปู้ ระเมิน ต้องให้คำปรึกษา ชีแ้ นะแก่ผรู้ บั การประเมิน
และร่วมกันหรือปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลงานและ/หรือค่าเป้าหมาย รวมทั้ง
น้ำหนักของตัวชี้วัด ตลอดจนค่าคาดหวังสมรรถนะแล้วจึงแก้ไขข้อมูล
ในแบบมอบหมายงาน ทั้งนี้ อาจทำแบบมอบหมายงานให้หรือจัดทำ
เอกสารแนบท้ายแบบมอบหมายงานเดิมก็ได้
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4.3 ขั้นตอนที่ 3  ครบรอบการประเมิน
4.3.1 ผู้รับการประเมิน กรอกแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานแต่ละตัวชี้วัดและสมรรถนะที่ตกลงกันไว้และให้คะแนนประเมิน
ตนเอง (SAR) โดยพิจารณาปัจจัยการประเมินของแต่ละตัวชีว้ ดั ตามแบบ
และหากมีหลักฐานให้รวบรวมเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือประมวล
วิเคราะห์ข้อมูล (ถ้ามี) เช่น กรณีมีตัวชี้วัดความพึงพอใจ ต้องมีการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์เบื้องต้น หรือตามที่ผู้ประเมินมอบหมาย/ตกลงใหม่ต้นปี
ส่งมอบให้ผู้ประเมินด้วย
      	 4.3.2 ผู้ประเมิน/ผู้ให้ข้อมูล ให้น้ำ หนั ก ปั จ จั ย การประเมิ น
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการประเมินผลสมรรถนะ
ให้พิจารณาจากปัจจัยการประเมิน ได้แก่ ปริมาณของงาน (ผลผลิต)
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วของงาน/ตรงเวลา และคุม้ ค่าการใช้ทรัพยากร
รวมทั้งค่าคาดหวังของการประเมินสมรรถนะในช่องความคิดเห็นของ
ผู้ประเมินและคะแนนที่ได้รับของแบบและสรุปผลการประเมินของแต่ละ
ตัวชี้วัดและค่าคาดหวังลงในแบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
เพื่อสรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานและคะแนนพฤติกรรมลงในบันทึก
แบบสรุปผลการปฏิบตั งิ านผลสัมฤทธิข์ องงาน และแบบสรุปผลการแสดง
พฤติกรรมด้านสมรรถนะที่กำหนด
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5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ จังหวัดชัยภูมิ
จากแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.
ตามหนังสือสั่งการ ทั้ง 3 ฉบับ จังหวัดชัยภูมิ ได้นำมาจัดทำเป็นแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญของจังหวัด
ดังนี้
5.1 การจัดทำประกาศจังหวัดชัยภูมิว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ โดยกำหนดแนวทางสำคัญ
ดังนี้
5.1.1 ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัด
ชัยภูมิ ได้แก่
         				 (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับข้าราชการในหน่วยงาน
สังกัดส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ยกเว้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด และ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
			 (2) หัวหน้าหน่วยงานสำหรับข้าราชการที่อยู่ในบังคับ
บัญชา ยกเว้นข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
   
			 (3) ผูบ้ งั คับบัญชาทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณีการมอบหมายตาม (3) ให้จัดทำเป็น
ลายลักษณ์อักษร
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			 ในกรณี ที่ เ ป็ น การประเมิ น รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ข้าราชการผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบตั ริ าชการในจังหวัด
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ
หรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการแล้ ว แต่ ก รณี เป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล และความเห็ น
เพื่อประกอบการประเมินของผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ประเมิน
		 5.1.2 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ให้ ด ำเนิ น การ
ประเมินปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ได้แก่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่
1 ตุ ล าคม - 31 มี น าคม และรอบที่ 2 ระหว่ า งวั น ที่ 1 เมษายน 30 กันยายน
5.1.3 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการให้ ป ระเมิ น สอง
องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน และพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ
หรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 : 30 ตามลำดับ
		 ในกรณี ที่ เ ป็ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมินให้ประเมิน
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานและพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการโดยมี สั ด ส่ ว น
คะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50
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ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพ
ผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กำหนด หรือความประหยัด
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนดัชนีชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้อยู่ระหว่าง 4 - 7 ตัวชี้วัด กลุ่มงานที่มีลักษณะ
เดียวกันให้มีดัชนีชี้วัดที่ใกล้เคียงกัน โดยกำหนดเกณฑ์ให้คะแนนสำหรับ
ค่าเป้าหมายของดัชนีชวี้ ดั ผลสัมฤทธิข์ องงานตามมาตรฐาน หรือแผนงาน
ที่ ก ำหนดให้ ค ะแนนเท่ า กั บ 3 จาก 5 คะแนน โดยผู้ ป ระเมิ น ตาม
ข้อ 5.1.3 เป็นผู้ประเมิน
   
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก
ที่ ก.พ. กำหนด ได้ แ ก่ การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ บริ ก ารที่ ดี การสั่ ง สม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม การทำงานเป็นทีม และสมรรถนะหลักทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ
กำหนดเพิ่มเติม โดยวิธีการประเมินแบบ 90 องศา (มีผู้ประเมินเพียง
หนึ่งคน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา)
		 5.1.4 ในแต่ ล ะรอบการประเมิ น แบ่ ง กลุ่ ม คะแนนผลการ
ประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ดีเด่น ดีมาก ดีพอใช้ และต้องปรับปรุง
โดยคะแนนต่ำสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
5.1.5 การประเมินการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน
ต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐานและให้เป็นไปตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการจังหวัดชัยภูมิกำหนด
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5.1.6 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ (สั ง กั ด ส่ ว นภู มิ ภ าค) จะนำไปใช้ ป ระกอบการแต่ ง ตั้ ง
การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นการให้ อ อกจากราชการ และการพั ฒ นาเพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารว่าด้วยการนัน้   
และอาจนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในเรื่องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจำปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทน
ต่างๆ
5.2 แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิข์ องงานและการประเมิน
สมรรถนะ
		

5.2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

             			 (1) ขัน้ ตอนที่ 1 : เริม่ รอบการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ
				 (1.1) ศึกษาวิเคราะห์ระบบงานและการรวบรวม
ข้อมูลโครงสร้างของกระบวนงานของส่วนราชการ/หน่วยงาน ตามกรอบ
โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ/หน่วยงาน เพือ่ ศึกษาถึงภารกิจ
หน้าทีข่ องงาน ตามระเบียบ/กฎหมายทีก่ ำหนด อันจะนำไปสูก่ ารกำหนด
ภารกิจหน้าที่ของงานของส่วนราชการ/หน่วยงาน เพื่อให้ผู้ประเมินกับ
ผู้รับประเมินร่วมกันวางแผนการปฏิบัติราชการเป็นการเตรียมการในการ
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กำหนดตัวชี้วัดโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับงานที่ผู้ปฏิบัติรับผิดชอบ
และเป็นงานที่เกิดขึ้นในรอบการประเมินนั้นๆ ซึ่งมี 3 ลักษณะ ได้แก่
						 1) งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
จังหวัด หมายถึง งานตามที่ปรากฏในคำรับรองผลการปฏิบัติราชการ
หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
		
		 2) งานประจำที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ/ปกติ
หมายถึง งานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบตามหลักของตำแหน่ง หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
		
3) งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บังคับ
บัญชา หมายถึง งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ซึ่งไม่ใช่งานประจำ
เช่น งาน/โครงการ หรืองานในการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่เกิดขึ้น
ในรอบการประเมิน หรืองานที่ได้รับมอบหมายที่ไม่ใช่หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ประจำ
					 (1.2) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการของส่วนราชการ/หน่วยงาน 

เพื่ อ ทำหน้ า ที่ พิ จ ารณาเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ มาตรฐานและความ
เป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด
โดยมี อ งค์ ป ระกอบ คื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน เป็ น ประธานกรรมการ
หัวหน้ากลุม่ /ฝ่าย ไม่นอ้ ยกว่า 4 คน เป็นกรรมการ หัวหน้ากลุม่ ทีร่ บั ผิดชอบ
งานด้านทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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			 (1.3) กำหนดตัวชี้วัดจะใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ควรมีจำนวนที่เหมาะสม ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป ซึ่งใน
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ กำหนดจำนวนตัวชี้วัดในแต่ละบุคคลอยู่ระหว่าง
4 - 7 ตัวชี้วัด โดยในกลุ่มงาน/ฝ่ายเดียวกันตัวชี้วัดไม่ควรจะแตกต่างกัน
มากเกิ น ไป เพื่ อ ให้ มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ค รอบคลุ ม การประเมิ น ที่ ส ำคั ญ ๆ โดย
ไม่เป็นภาระต่อผู้ปฏิบัติมากเกินไป
                 			
(1.4) การกำหนดค่ า เป้ า หมาย เมื่ อ กำหนดผล
สัมฤทธิ์ของงานหลัก (KRAs) และตัวชี้วัดผลงาน (KPI) แล้ว ให้กำหนด
ค่าเป้าหมาย (Target) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัดระดับผลการปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละตัวชี้วัด การกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานหลัก
(KRAs) ตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ค่าเป้าหมาย และค่าน้ำหนักของผู้รับ
การประเมินต้องดำเนินการร่วมกับผู้ประเมินการกำหนดค่าเป้าหมาย
แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยให้การประเมินค่ามาตรฐานทั่วไปอยู่ระดับ 3 จึงจะ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ตามประกาศจังหวัดชัยภูมิ) และการกำหนด
ตัวชี้วัดรายบุคคลและค่าเป้าหมาย ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน คำนึง
ถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพตัวชี้วัด ตามหลัก “SMART” รวมทั้ง
การกำหนดน้ำหนักในตัวชี้วัด ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินต้องคำนึง
ถึงมิติต่างๆ ได้แก่ ปริมาณงาน ผลกระทบ ความสำเร็จ และเวลาที่ใช้
ดังตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 ปัจจัยการประเมิน จำแนกตามน้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนน
ปัจจัยการประเมิน

น้ำหนัก 
(%)

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

1

5

1. ปริมาณของงาน (ผลผลิต)
		
		

น้อยกว่า 60 % 60 - 75 % 76 - 85 % 86 - 100 % มากกว่า
เทียบกับ
เทียบกับ เทียบกับ เทียบกับ เป้าหมาย
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย

2. คุณภาพของงาน

ต้องปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

3. ความรวดเร็ว/ตรงเวลา

ต้องปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

4. ความคุม้ ค่าการใช้ทรัพยากร

ต้องปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

		

รวม

100

					 ทัง้ นี้ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทีข่ นึ้ ตรงกับผูบ้ งั คับบัญชา
กำหนดน้ำหนัก (ร้อยละ) ตามลักษณะงานที่เหมาะสม โดยมีน้ำหนัก
รวมเท่ากับ 100 ในแต่ละตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
			 (1.5) การกำหนดวิธีการ เครื่องมือ และระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูล เมื่อกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และให้ค่าน้ำหนัก
ตัวชี้วัดแล้ว ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินต้องร่วมกันกำหนดวิธีการ
เครื่องมือ และระยะเวลาในการเก็บข้อมูลร่วมกัน โดยควรพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ ไม่เป็นภาระ หรือมีต้นทุนสูงเกินไป หากพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ยากเป็นภาระ และมีค่าใช้จ่ายสูง อาจต้องมีการปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลงานใหม่
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			 (1.6) การจั ด ทำข้ อ ตกลงการมอบหมายงาน
เมื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้รวมกันพิจารณากำหนดตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย และค่าน้ำหนัก ตลอดจนกำหนดวิธีการ เครื่องมือ และ
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยให้จดั ทำการมอบหมายงาน
ในแบบที่ 2 และแบบที่ 3 รวมทั้งนำแบบมอบหมายงานในแบบที่ 2
และแบบที่ 3 ที่ได้จัดทำนำไปประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการและลงนามเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ตลอดจนให้ ผู้ ป ระเมิ น เก็ บ ไว้ เ มื่ อ
ครบรอบการประเมิน ทั้งนี้ ผู้รับการประเมินอาจสำเนาเก็บไว้หนึ่งชุด
เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติราชการ
       				 (2) ขั้นตอนที่ 2 : ระหว่างรอบการประเมิน
	            			 ผู้รับการประเมิน : ปฏิบัติราชการตามข้อตกลง
ที่ได้ทำร่วมกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน โดยต้องติดตามงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ พิจ ารณาปัญหา และให้คำปรึกษา และหาหนทางแก้ไข
โดยปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามที่ตกลงตามแบบที่ 2
	            			 ผู้ ป ระเมิ น /ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล : ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้รับการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแบบ
ที่ 2 โดยเปรี ย บเที ย บเป้ า หมายที่ ไ ด้ ต กลงร่ ว มกั น กั บ ผู้ ป ระเมิ น และ
ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
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            			 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย
ปฏิบัติการปฏิบัติงานที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ประเมินต้องให้คำปรึกษาชี้แนะ
แก่ผู้รับการประเมิน และร่วมกันหรือปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลงานและ/
หรือค่าเป้าหมาย รวมทั้งน้ำหนักของตัวชี้วัด แล้วจึงแก้ไขข้อมูลในแบบ
มอบหมายงาน ทั้งนี้ อาจทำแบบมอบหมายงานให้หรือจัดทำเอกสาร
แนบท้ายแบบมอบหมายงานเดิมก็ได้
       				 (3) ขั้นตอนที่ 3 : ครบรอบการประเมิน
	             		
ผู้รับการประเมิน : กรอกแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน (แบบที่ 4/1) แต่ละตัวชี้วัดที่ตกลงกันไว้และให้คะแนนประเมิน
ตนเอง โดยพิจารณาปัจจัยการประเมินของแต่ละตัวชี้วัดตามแบบที่ 2
และหากมีหลักฐานให้รวบรวมเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือประมวล
วิเคราะห์ข้อมูล (แบบที่ 4/3) เช่น กรณีมีตัวชี้วัดความพึงพอใจ ต้องมี
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์เบื้องต้น หรือตามที่ผู้ประเมินมอบหมาย/ตกลง
ใหม่ต้นปีส่งมอบให้ผู้ประเมินด้วย
	              			 ผูป้ ระเมิน/ผูใ้ ห้ขอ้ มูล : ให้นำ้ หนักปัจจัยการประเมิน
(ตามแบบที่ 4/1) และประเมินผลการปฏิบัติร าชการ โดยพิ จ ารณา
จากปัจจัยการประเมิน ได้แก่ ปริมาณของงาน (ผลผลิต) คุณภาพของ
งาน ความรวดเร็วของงาน/ตรงเวลา และคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรในช่อง
ความคิดเห็นของผูป้ ระเมินและคะแนนทีไ่ ด้รบั ของแบบที่ 4/1 และสรุปผล
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การประเมินของแต่ละตัวชี้วัดในแบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน (แบบที่ 4/2) เพื่อสรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน ไปบันทึก
ในแบบสรุปผลการปฏิบัติงาน (แบบที่ 6) ส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
5.2.2 แนวทางการประเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ
ราชการ/สมรรถนะ
        		 		 (1) การกำหนดสมรรถนะ ให้ใช้มาตรฐานสมรรถนะ
5 ด้าน ตามพจนานุกรมสมรรถนะหลัก แจ้งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 1008/ว ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Achievement Motivation) บริการที่ดี (Service Mind) การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) และการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
เป็ น เกณฑ์ การประเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ โดยมี ร ะดั บ
ความคาดหวัง ตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จำแนกตาม
ประเภทตำแหน่ง และระดับความคาดหวัง
ประเภทตำแหน่ง

ระดับที่คาดหวัง

ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน หรือ ปฏิบัติการ

1

อาวุโส ทักษะพิเศษ หรือ ชำนาญการ

2

ชำนาญการพิเศษ หรือ อำนวยการต้น

3

เชี่ยวชาญ หรือ อำนวยการสูง

4

ทรงคุณวุฒิ บริหารต้น หรือ บริหารสูง

5

		 		 (2) วิธีการประเมินสมรรถนะ ให้ใช้มาตรวัดแบบ
การพิ จ ารณาสั ด ส่ ว นพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกต่ อ พฤติ ก รรมที่ ค าดหวั ง
โดยให้ผู้รับการประเมินตนเองก่อน ด้วยการบันทึกลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (ตามแบบที่ 5/1) เทียบตาม
สมรรถนะที่ปรากฏในพจนานุกรมสมรรถนะหลัก และนำมาพิจารณา
ร่วมกับผู้ประเมินเพื่อตรวจสอบและคำนวณว่าพฤติกรรมที่ทำได้คิดเป็น
ร้อยละเท่าใดของรายการพฤติกรรมที่คาดหวังทั้งหมด (ตามแบบที่ 5/2)
โดยเทียบคะแนนที่ทำได้ตามตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 วิธกี ารประเมินสมรรถนะ จำแนกตามคะแนนและร้อยละ
ของพฤติกรรมที่ทำได้เทียบกับพฤติกรรมที่คาดหวัง
คะแนน

ร้อยละของพฤติกรรมที่ทำได้เทียบกับพฤติกรรมที่คาดหวัง

1

น้อยกว่าร้อยละ 60

2

ร้อยละ 60 - 70

3

ร้อยละ 71 - 80

4

ร้อยละ 81 - 90

5

ร้อยละ 91 - 100

(3) วิธีการดำเนินการ
	      				 (3.1) ผู้รับการประเมิน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน
ดังนี้
						 1) ขั้ น ตอนที่ 1 ก่ อ นรอบการประเมิ น 

ให้ ก รอกแบบประเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ/สมรรถนะหลั ก
(แบบที่ 5/1) โดยนำพฤติกรรมที่คาดหวังของแต่ละสมรรถนะหลักมา
กรอก เช่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ระดับคาดหวัง คือ
1 ทุกตัว จะต้องบันทึกรายการพฤติกรรม ของระดับ 1 ทุกตัวสมรรถนะ
ตารางที่ 4 ดังนี้
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ตารางที่ 4 ชื่อสมรรถนะหลัก : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับที่คาดหวัง 1 
          แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี
รายการพฤติกรรม

ประเมินตนเอง 
 ความเห็นของผู้ประเมิน
ใส่ ¸ ตรง และรายการพฤติกรรม
รายการที่ทำได้ ที่ผ่านการประเมิน

- พยายามทำงานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
- พยายามปฏิบัติงานให้เสร็จ
ตามกำหนดเวลา
- มานะอดทน ขยันหมั่นเพียร
ในการทำงานให้ได้ดีขึ้น
- แสดงออกว่าต้องการทำงานให้ได้ดีขึ้น
- แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา
เมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือ
หย่อนประสิทธิภาพในงาน
จำนวนรายการพฤติกรรม
ที่ผ่านการประเมิน

				 2) ขัน้ ตอนที่ 2 ครบรอบการประเมิน ให้ผรู้ บั
การประเมินตนเอง โดยใส่เครือ่ งหมาย (P) ตรงตารางทีท่ ำได้ แล้วเสนอ
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน
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	      				 (3.2) ผู้ประเมิน/ผู้ให้ข้อมูล :
					 บั น ทึ ก ความเห็ น รายการพฤติ ก รรมตามที่
ผู้รับการประเมินตนเอง เปรียบเทียบกับพจนานุกรม และพฤติกรรมที่
ผู้ประเมินแสดงออก แล้วผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ/
สมรรถนะหลักทุกตัวลงในแบบที่ 5/2 เพือ่ เทียบคะแนนทีผ่ รู้ บั การประเมิน
ทำได้ แล้วนำคะแนนทีป่ ระเมินทำได้ ใส่ในแบบสรุปผลการปฏิบตั ริ าชการ
ส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
แบบที่ 6
5.3 คำชี้ แ จงแบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดแบบทีใ่ ช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการในเรื่ อ งการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานและสมรรถนะและ
ตัวอย่าง ประกอบด้วย 9 แบบ ดังนี้
       		 5.3.1 แบบกำหนดลักษณะงานในรูปแบบกระบวนงาน
ของกลุ่ม/ฝ่ายของส่วนราชการ (แบบที่ 1) มีรายละเอียดของแบบ
แบ่งออกเป็นงานของกลุ่ม/ฝ่ายกำหนดลักษณะงานในรูปกระบวนงาน
ของกลุ่ม/ฝ่าย ที่จะดำเนินการประจำปีที่ปฏิบัติจริง และสามารถนำมา
กำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม จำแนกเป็น
3 ลั ก ษณะ คื อ (1) งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องจั ง หวั ด
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(2) งานประจำที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ/ปกติ (3) งานที่ได้รับมอบหมาย
พิเศษจากผู้บังคับบัญชา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างแบบที่ 1 แบบกำหนดลักษณะงานในรูปแบบกระบวนงานของกลุม่ /
ฝ่ายของส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
ที่

กลุ่ม/ฝ่าย

กระบวนงาน

กระบวนงาน

1. ฝ่ายอำนวยการ
(1)
			
(2)
			
(2)
		
(3)
					

งานการมอบอำนาจ
งานรัฐพิธี
งานรับเสด็จ
งานประชุมการจัดงานประจำปี		
ของจังหวัด ... ฯลฯ

2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์
(1)
		 การพัฒนาจังหวัด			
			
(2)
		
(3)
-

งานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม/
จังหวัด
งานคุ้มครองผู้บริโภค
งานประสานด้านความมั่นคง ... ฯลฯ

3. กลุ่มบริหารทรัพยากร
(1)
		 บุคคล			
			
(1)
			
(2)
					
			
(3)
					

การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด/
แผนปฏิบัติการ
งานจัดทำฐานข้อมูลกำลังคน
งานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่นประจำปี
งานปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติ		
ราชการประจำปี ... ฯลฯ
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ตัวอย่างแบบที่ 1 (ต่อ)
ที่

กลุ่ม/ฝ่าย

กระบวนงาน

4. กลุ่มตรวจสอบภายใน
(1)
					
			
(2)
			
(3)
					
			
(3)
					

กระบวนงาน
งานการความเพียงพอและการบริหาร
ความเสี่ยง
งานการตรวจสอบภายในส่วนราชการ
งานกลัน่ กรองและสอบทานข้อกฎหมาย
เสนอผู้บริหาร
งานเบิกจ่ายเงินและทำบัญชีค่าใช้จ่าย
ในงานประเพณีประจำปี ... ฯลฯ

		 5.3.2 แบบสรุปกระบวนงาน/งาน/โครงการของกลุ่ม/ฝ่าย
และรายบุ ค คล (แบบที่ 2) มี ร ายละเอี ย ดของแบบแบ่ ง ออกเป็ น
(1) ชื่อกระบวนงาน (2) ผลสัมฤทธิ์หลัก (KRAs) (3) ตัวชี้วัด (KPIs)
(4) ระดับค่าเป้าหมาย (5) เกณฑ์การให้คะแนน (6) ค่าน้ำหนัก เพือ่ นำไป
ประกอบลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดังตัวอย่างดังนี้
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ที่

กระบวนงาน/
งาน/โครงการ

1. งานการจัดทำ
		 ฐานข้อมูลบุคคล
		 จังหวัด
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ตัวอย่างแบบที่ 2 จำนวนกระบวนงาน/งาน/โครงการของ นาย ก. นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ  
® รอบการประเมิน 1    ® รอบการประเมิน 2
ตัวชี้วัด
(KPIs)

ผลสัมฤทธิ์หลัก
(KRAs)

ระดับความสำเร็จของ
จังหวัดมีฐานข้อมูล
บุคลากรครบถ้วน ถูกต้อง การจัดทำฐานข้อมูล
บุคลากรจังหวัด
ทันสมัย ครบทุกส่วน
ราชการในสังกัดภูมิภาค
จำนวน 34 หน่วยงาน

1

ระดับค่าเป้าหมาย
2
3
4

5

จัดทำ มีข้อมูล
แต่งตั้ง ดำเนินการ ติดตั้ง
คณะ
จัดการ ระบบฐาน ฐานข้อมูล บุคลากร
ครบ
ข้อมูล
ทำงาน ประชุม

ค่า
น้ำหนัก

40

จังหวัดจัดสรรเงินรางวัล ระดับความสำเร็จของ เตรียม จัดประชุม แจ้งเวียน ตรวจสอบ เสนอ ผวจ. 20
2. งานการจัดสรร
มติและ
		 เงินรางวัลประจำปี ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินรางวัล ข้อมูลและ คณะ
และ พิจารณา
และวิธีการตามที่ระเบียบ ประจำปีของจังหวัด เชิญประชุม กรรมการ ผลการ กลั่นกรอง อนุมัติ
กฎหมายกำหนด
พิจารณา พิจารณา
ชี้แจง
3.
		
		
		
		

งานการประเมินผล
การถ่ายทอดตัวชีว้ ดั
และค่าเป้าหมาย
ลงสู่ระดับบุคคล
(IPA)

จังหวัดถ่ายทอดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายจากระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคลได้
ครบทุกคน

ชื่อ .................................................
		(...............................................)
ตำแหน่ง .................................................
	                
			
ผู้รับการประเมิน

ระดับความสำเร็จของ แต่งตั้ง ยกร่างคูม่ อื ฯ
การถ่ายทอดตัวชี้วัด คณะทำงาน และ
และค่าเป้าหมายจาก และแปลง พิจารณา
องค์กรสู่ระดับบุคคล ประกาศสู่ ร่วมกัน
การปฏิบัติ คณะทำงาน

ชื่อ .................................................
		(...............................................)
ตำแหน่ง .................................................
	                
			
พยาน

ปรับปรุง
คู่มือฯ และ
เสนอ ผวจ.
เห็นชอบ

ติดตามผล สรุป
การปฏิบัติ ผลการ
ราชการของ ประเมิน
ส่วนราชการ เลื่อนขั้น
เงินเดือน

ชื่อ .................................................
		(...............................................)
ตำแหน่ง .................................................
	                
			
ผู้ประเมิน

40

		 5.3.3 แบบการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปี (Template) (แบบที่ 3) มีรายละเอียดของแบบแบ่งออกเป็น
(1) ชื่อตัวชี้วัด (2) น้ำหนัก (ร้อยละ) (3) คำอธิบาย (4) เกณฑ์การให้
คะแนน (5) หมายเหตุ (6) เงื่อนไข (7) การให้คะแนน (8) ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ให้ข้อมูล ดังตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่างแบบที่ 3 การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 52 - 31 มี.ค. 53)  
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร
จังหวัดชัยภูมิ
น้ำหนัก : ร้อยละ 40
คำอธิบาย :
การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรของจังหวัด ให้พิจารณาความครบถ้วน
ของการดำเนินการนำข้อมูลของแต่ละส่วนราชการเข้าสู่ระบบโปรแกรมของ
สำนักงาน ก.พ. ในทุกส่วนราชการสังกัดภูมิภาค จำนวน 34 หน่วยงาน เข้าสู่
ระบบได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และครบถ้วน เพือ่ ให้จงั หวัดได้มฐี านข้อมูล
บุคลากรทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ทันสมัยและผู้บริหารระดับสูงของ
จังหวัดได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ
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ตัวอย่างแบบที่ 3 (ต่อ) 
เกณฑ์การให้คะแนน
กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินการ
นำข้อมูลบุคลากรของแต่ละส่วนราชการเข้าสูร่ ะบบโปรแกรมของสำนักงาน ก.พ.
ให้เป็นไปตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้
ระดับคะแนน

ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5

1
2
3
4
5

/
/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/

/
/

/

โดยพิจารณาจาก :
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ตัวอย่างแบบที่ 3 (ต่อ) 
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

ขั้นตอนที่ 1

การจัดเตรียมข้อมูลบุคลากรของแต่ละส่วนราชการ
สำหรับนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ และการแต่งตั้งคณะทำงาน/
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 2

จัดการประชุมชี้แจงให้กับส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้รับทราบถึงแนวทางการนำข้อมูลบุคลากร
เข้าสูร่ ะบบ เพือ่ เตรียมการนำไปใช้ในการประมวลผลข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3

ติดตั้งระบบโปรแกรมฐานข้อมูลบุคลากร
เพื่อให้ส่วนราชการได้นำโปรแกรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยการนำข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบ
อย่างถูกต้อครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

การนำข้อมูลบุคลากรของแต่ละส่วนราชการเข้าสู่ระบบ
และการติดตามผลการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบว่า
เป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถประมวลผลได้

ขั้นตอนที่ 5

การตรวจสอบและสอบทานข้อมูลบุคลากรของ
แต่ละส่วนราชการที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ครบถ้วน
และสามารถนำมาประมวลผลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
ในการตัดสินใจ
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ตัวอย่างแบบที่ 3 (ต่อ) 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ
2550
2551
2552

หน่วยวัด

ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำฐานข้อมูล
บุคลากรจังหวัดชัยภูมิ

ระดับ

-

-

-

แนวทางการประเมินผล :  
1. จังหวัด แต่งตั้งคณะทำงานฯ ขึ้นรับผิดชอบในการนำข้อมูลของ
ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจำเข้ า สู่ ร ะบบเพื่ อ สะดวกในการประสานงาน
หากพบว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติ
2. ส่วนราชการสามารถโหลดโปรแกรม PPIS ของจังหวัดทางเว็บไซต์
www.chaiyaphum.go.th เพื่อนำโปรแกรมไปใช้ในการนำข้อมูลบุคคลเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลที่เตรียมไว้
3. สำหรั บ การกำหนด password จั ง หวั ด จะเป็ น ผู้ ก ำหนดให้
ส่วนราชการ เพื่อสะดวกในการนำข้อมูลเข้าและสามารถตรวจสอบได้
4. การประมวลผลข้อมูลโดยระบบ จะได้มีการทดสอบระบบอีกครั้ง
การให้คะแนน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

1

2

3

4

ผู้รับผิดชอบ

………………………
(……………………)
ผู้กำกับ

ระดับ 5
5	

………………………
(……………………)
ผู้ให้ข้อมูล
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		 5.3.4 แบบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน (แบบที่ 4/1)
มีรายละเอียดของการประเมินประกอบด้วย (1) ระบุรอบการประเมิน
(2) ชื่อผู้รับการประเมิน/ตำแหน่ง (3) ชื่อผู้ประเมิน/ผู้ให้ข้อมูล/ตำแหน่ง
(4) ตัวชี้วัด/เป้าหมายผลผลิต (5) ปัจจัยการประเมิน/น้ำหนัก/เกณฑ์การ
ให้คะแนน/คะแนนประเมินตนเอง (6) ความคิดเห็นของผู้ประเมินและ
คะแนนที่ได้รับ (7) ประเด็นความเห็น/ข้อแนะนำ/ข้อตกลง (8) ลายมือ
ชื่อผู้รับการประเมิน/ลายมือชื่อผู้ประเมิน/ผู้ให้ข้อมูล ดังตัวอย่างดังนี้
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ตัวอย่างแบบที่ 4/1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  

ปัจจัยการประเมิน
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รอบการประเมิน : 1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553
ชื่อผู้รับการประเมิน : นายบุญนำ รักความสุข
ชื่อผู้ประเมิน/ผู้ให้ข้อมูล : นายเมือง รักความดี
ตัวชี้วัดที่ 1 : งานการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด
น้ำหนัก (W)
(%)

1. ปริมาณของงาน
(ผลผลิต)

60

2. คุณภาพของงาน

20

3. ความรวดเร็ว/
ตรงเวลา
4. ความคุ้มค่าการใช้
ทรัพยากร

10
10

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน ...............................................
เป้าหมายผลผลิต : ระดับ 3
เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

4

แต่งตั้ง ดำเนินการ ติดตั้ง จัดทำ
คณะ
จัดการ ระบบฐาน ฐานข้อมูล
ทำงาน ประชุม ข้อมูล
ชี้แจง
ดี
ต้อง
พอใช้
ดีมาก
ปรับปรุง
ดี
ต้อง
พอใช้
ดีมาก
ปรับปรุง
ดี
ต้อง
พอใช้
ดีมาก
ปรับปรุง

สรุปผลคะแนนประจำตัวชี้วัด (Si) SUM (W*S2) / 100

5

คะแนน
ความคิดเห็นของ
ประเมิน ผู้ประเมินและคะแนน
ตนเอง (S1)
ที่ได้รับ (S2)

มีข้อมูล
บุคลากร
ครบ

3

3
(60 * 3 = 180)

ดีเยี่ยม

4

ดีเยี่ยม

3

ดีเยี่ยม

4

4
(20 * 4 = 80)
3
(10 * 3 = 30)
4
(10 * 4 = 40)
(180+80+30+40)/100
= 3.30

ประเด็นความเห็น/ข้อแนะนำ/ข้อตกลง (เพิม่ เติม) : จากผลการประเมินตนเอง ผูป้ ระเมินมีความเห็นเช่นเดียวกับผูร้ บั การประเมินผลปฏิบตั งิ าน ซึง่ ปฏิบตั งิ าน
อยู่ในเกณฑ์ดี และดีมาก ซึ่งถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ถ้าผู้รับการประเมินปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง จะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และจะได้ปริมาณงานภายในองค์การได้รับการยอมรับจากผู้บริหารมากเพิ่มมากขึ้น
ลายมือชื่อผู้รับการประเมิน นายบุญนำ รักความสุข

   ลายมือชื่อผู้ประเมิน/ผู้ให้ข้อมูล นายเมือง รักความดี

		 5.3.5 แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิข์ องงาน (แบบที่
4/2) มีรายละเอียดของการประเมิน ประกอบด้วย (1) ระบุรอบการ
ประเมิน (2) วันทีป่ ระเมิน (3) ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน/ตำแหน่ง (4) ชือ่ ตัวชีว้ ดั /
ผลคะแนนประเมิน/น้ำหนัก/คะแนนทีไ่ ด้รบั (5) ผูร้ บั การประเมิน/ตำแหน่ง
(6) ผู้ปะเมิน/ผู้ให้ข้อมูล/ตำแหน่ง ดังตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่างแบบที่ 4/2 แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
รอบการประเมิน : 1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553
จัดทำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553
ชื่อผู้รับการประเมิน นายบุญนำ รักความสุข
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
ชื่อตัวชี้วัด
1. งานการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด
2. ระดับความสำเร็จของการจัดสรร
เงินรางวัลประจำปีของจังหวัด
3. งานถ่ายทอดตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมาย
ลงสู่ระดับบุคคล (IPA)

ผลคะแนน น้ำหนัก (%)
ประเมิน (Si) (Wi)

คะแนนที่ได้รับ
(Si*Wi)

3.30
4.60

40
20

1.32
0.92

4.00

40

1.60

สรุปผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิข์ องงาน
SUM (Si*Wi)/100*20

(1.32+0.92+1.60 = 3.84)
*20= 76.80

ลงชื่อ นายบุญนำ รักความสุข
ผู้รับการประเมิน
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
ลงชื่อ นายเมือง รักความดี
ผู้ประเมิน/ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน....................................
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5.3.6 แบบการประเมินตนเอง ((Self Assessment Reports :
SAR) รายบุคคล (แบบที่ 4/3) มีรายละเอียดการประเมินประกอบด้วย
(1)		 รายงานการประเมิ น ตนเองตามคำรั บ รองการปฏิ บั ติ
				 ราชการรายบุคคล รอบ 6, 12 เดือน
		

(2) ชื่อตัวชี้วัด

		

(3)		 ชื่อผู้รับผิดชอบ/ตำแหน่ง

		

(4)		 คำอธิบายผลสัมฤทธิ์งานหลัก (KRAs)

		

(5)		 ข้อมูลผลการดำเนินงาน

		

(6) เกณฑ์การให้คะแนน

		

(7)		 การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน
(8)		 คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

		

(9)		 ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
(10) อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
(11) ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานปีต่อไป และ
(12) หลักฐานอ้างอิง

		

ดังตัวอย่างดังนี้

40
เทคนิคการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ : แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ จังหวัดชัยภูมิ

ตัวอย่างแบบที่ 4/3 แบบการประเมินตนเอง (Self Assessment Reports : SAR)
รายบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ❏ รอบ 6 เดือน  
❏ รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นาย................................. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นาย................................
เบอร์ติดต่อ : 0-4481-1573

เบอร์ติดต่อ : 0-4481-1573

คำอธิบาย :
พิจารณาความสำเร็จที่จังหวัดจัดให้มีระบบการประเมินผลของส่วนราชการประจำจังหวัด
จนถึงระดับบุคคล (Internal Performance Agreement : IPA) เพือ่ ประโยชน์ในการนำยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
ระดับคะแนน
1
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แต่งตั้ง “คณะทำงานกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด
และเป้ า หมายของระดั บ องค์ ก รสู่ ร ะดั บ บุ ค คล” จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
เป็ น ประธาน เกษตรจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เป็ น รองประธาน ผู้ แ ทนส่ ว นราชการ
ประจำจังหวัดชัยภูมิ 34 ส่วนราชการ เป็นคณะทำงาน และหัวหน้ากลุ่ม
บริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ชย. เป็นคณะทำงานและเลขานุการ เพื่อทำ
หน้าที่จัดทำคู่มือฯ ในการแปลงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด
ความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ กลั่นกรองงานการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการทุกส่วนราชการก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ ตัดสินใจ 

และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
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2

2.1 ศึกษาและประมวลแนวทางการประเมินผลสู่การปฏิบัติ โดยการยกร่าง
“คูม่ อื แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ ประจำปี 2553” โดยประกอบ
		
ด้วยเนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือฯ ดังนี้
         			 2.1.1 บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วยความเป็นมา วัตถุประสงค์การ
		
ประเมินผล กรอบแนวความคิดการประเมินผล วิธีการดำเนินการ ขอบเขต
		
การประเมิน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         			 2.1.2 บทที่ 2 รายละเอียดการประเมินการปฏิบัติราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือ
สั่งการของสำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วยความเป็นมา การประเมินผล
		
การปฏิบัติราชการ : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผล
การปฏิบตั ริ าชการ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 

		
2552 และมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ
		
และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (หนังสือ
		
สำนั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว27 ลงวั น ที่ 29 กั น ยายน 2552) รวมทั้ ง
		
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
		
พ.ศ. 2552 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552)
        			 2.1.3 บทที่ 3 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จังหวัด
ชัยภูมิ ประกอบด้วยความเป็นมา แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ 

		
จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ เรื่องการจัดทำประกาศจังหวัดชัยภูมิว่าด้วยหลักเกณฑ์
		
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์
		
และการประเมินสมรรถนะ คำชี้แจงแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
		
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดชัยภูมิ พจนานุกรมสมรรถนะหลัก
		
และตัวอย่างการประเมินผล			
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        			 2.1.4 บทที่ 4 คำรับรองการปฏิบัติราชการ และปฏิทินการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย ความเป็นมา คำรับรองการปฏิบัติ
		
ราชการของส่วนราชการประจำจังหวัด และปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติ
		
ราชการ จังหวัดชัยภูมิ
		
2.2 จัดประชุมร่วมกันระหว่างกันคณะทำงานกับส่วนราชการประจำจังหวัด
		
(34 ส่ ว นราชการ) ในจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เ พื่ อ พิ จ ารณาร่ า งและร่ ว มกั น เสนอ
		
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือฯ ในการนำไปปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
		
เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพิจารณาคู่มือการประเมินผลฯ ดังกล่าว
3.
		
		
		
		
		
		

3.1 ปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ ฯ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะทำงานและ
ส่วนราชการประจำจังหวัด (34 ส่วนราชการ) เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม
ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ
3.2 นำเสนอคู่มือฯ ที่ได้ปรับปรุงแล้วตามข้อเสนอในข้อ 3.1 ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ความเห็นชอบ รวมทั้งแจ้งให้ส่วนราชการทราบและ
ถือปฏิบัติ ตลอดจนนำคู่มือฯ ลงเว็บไซต์ www.chaiyaphum.go.th สำหรับ
ให้ส่วนราชการดาวโหลดคู่มือฯ ไปเป็นแนวทางการประเมินผลต่อไป

4.
		
		
		
		
		

4.1 ติดตามผลการประเมินของส่วนราชการในการนำคู่มือฯ สู่การปฏิบัติ
โดยให้ ส่ ว นราชการรายงานคำรั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการ
ทุกคนในสังกัด และให้จัดทำเป็นรูปเล่มแจ้งจังหวัด จำนวน 1 ชุด (กลุ่ม
บริหารทรัพยากรบุคคล) รวมทั้งให้เก็บไว้กับงานบุคคลของส่วนราชการ
จำนวน 1 ชุด และทุกคนคำรับรองการปฏิบัติราชการเฉพาะบุคคล จำนวน
1 ชุด เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
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4.2 มีหนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัด รายงานผลการประเมินตามคู่มือฯ
ที่กำหนดส่งจังหวัดภายในกำหนดเวลา และสรุปข้อมูลของส่วนราชการ
เข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาร่วมกัน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
จังหวัดชัยภูมิ

5.		
		
		
		
		
		

5.1 สรุปผลการประเมินการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการ ทัง้ 34 ส่วนราชการ 

เข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ และคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
5.2 แจ้งให้ส่วนราชการทราบผลการพิจารณา และให้ส่วนราชการเสนอ
ขอเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการประจำปี
5.3 กลั่นกรองการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีก่อนนำเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ เพื่อโปรดลงนามต่อไป

เกณฑ์การให้คะแนน : ผู้ผ่านการประเมินผลต้องได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
1

2

3

4

ระดับ 5
5	

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จของการประเมินผล
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลของ
สำนักงานจังหวัด

น้ำหนัก ผลการ ค่าคะแนน
(ร้อยละ) ดำเนินงาน ที่ได้
40

ระดับ 4

4

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
160/100 = 1.60
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ❏ รอบ 6 เดือน  
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คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
1.
		
		
2.
		
3.
4.

แต่งตั้ง “คณะทำงานการกลั่นกรองการประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของระดั บ องค์ ก รสู่ ร ะดั บ บุ ค คล” จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2553
มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน
เอกสารประกอบคำรั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการประจำจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
ทั้ง 34 ส่วนราชการประจำจังหวัด
ผลการประชุมคณะทำงานฯ ชุดใหญ่
ภาพถ่ายการจัดประชุมคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ทุกครั้งที่มีการจัดประชุม

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินการ
1.
		
2.
		
3.
4.
		

การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นตามตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
การให้ความร่วมมือจากส่วนราชการประจำจังหวัด ทั้ง 34 ส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็น
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ความตัง้ ใจและความเอาใจใส่ของส่วนราชการและเจ้าหน้าทีไ่ ด้ให้ความใส่ใจการปฏิบตั งิ าน
จนประสบความสำเร็จ

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
1.
		
		
2.
		
		

ระยะเวลาการดำเนินงานจัดทำรายละเอียดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มีเวลาจำกัด เนือ่ งจากความชัดเจนในการแปลง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ 

พ.ศ. 2551 ที่จัดทำเป็นคู่มือการประเมินผลฯ ยังไม่ชัดเจน และเป็นเรื่องใหม่ที่เข้าใจยาก
บุคลากรของส่วนราชการประจำจังหวัด ในบางครัง้ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้าในช่วงแรก แต่ในช่วงหลังสามารถปฏิบัติ
ได้เป็นอย่างดี

หลักฐานอ้างอิง
-
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ/สมรรถนะหลัก
(แบบที่ 5/1) มีรายละเอียดการประเมินประกอบด้วย
(1) ระบุรอบการประเมิน
(2) ชื่อผู้รับการประเมิน/ตำแหน่ง
(3) ชื่อผู้ประเมิน/ผู้ให้ข้อมูล/ตำแหน่ง
(4) ชื่อสมรรถนะหลัก/ระดับที่คาดหวัง
(5) รายการพฤติกรรม/ประเมินตนเอง (ให้ใส่เครื่องหมาย “ / ”
		 ตรงรายการที่ ท ำได้ / ความเห็ น ของผู้ ป ระเมิ น และรายการ
		 พฤติกรรมที่ผ่านการ
(6) ประเด็นความเห็น/ข้อแนะนำ/ข้อตกลง
(7) ลายมือชื่อผู้รับการประเมิน/ลายมือชื่อผู้ประเมิน/ผู้ให้ข้อมูล 	
ดังตัวอย่างดังนี้
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รอบการประเมิน : 1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553
ชื่อผู้รับการประเมิน : นายบุญนำ รักความสุข
ชื่อผู้ประเมิน/ผู้ให้ข้อมูล : นายเมือง รักความดี
ชื่อสมรรถนะหลัก : 1. มุ่งผลสัมฤทธิ์

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน ..................................
ระดับที่คาดหวัง : 2
ความเห็นของผู้ประเมิน
ประเมินตนเอง 

และรายการพฤติกรรม
ใส่ ¸ ตรงรายการที่ทำได้
ที่ผ่านการประเมิน

รายการพฤติกรรม
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ตัวอย่างแบบที่ 5/1 แบบประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ/สมรรถนะหลัก  

1.
2.
3.
4.
5.

พยายามทำงานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
แสดงออกว่าต้องการทำงานให้ได้ดีขึ้น
แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา เมื่อเห็นความสูญเปล่า
หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน
6. กำหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
7. ติดตาม และประเมินผลงานที่ชอบของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์
มาตรฐาน
8. ทำงานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด หรือเป้าหมายของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
9. มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ตรวจตราความถูกต้อง
เพื่อให้ได้งานที่คุณภาพ
		
รวม

¸
¸
¸
¸
-

¸
¸
¸
¸
-

-

-

¸

¸

¸

¸

6

6

ประเด็นความเห็น/ข้อแนะนำ/ข้อตกลง (เพิ่มเติม) : พฤติกรรมด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยังขาดการแสดงความคิดเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา ขาดการกำหนด
เป้าหมาย/มาตรฐานการทำงาน และการติดตามและประเมินผลยังไม่สามารถนำไปเทียบเคียงกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ถ้าได้มีการมุ่งมั่นการทำงานใฝ่สัมฤทธิ์และ
ค้นหามาตรฐานการทำงานของบุคคลที่ประสบความสำเร็จมาเป็นตัวเปรียบเทียบจะทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพและได้งานตามมาตรฐานที่กำหนด
ลายมือชื่อผู้รับการประเมิน นายบุญนำ รักความสุข

   ลายมือชื่อผู้ประเมิน/ผู้ให้ข้อมูล นายเมือง รักความดี

		 5.3.8 แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการการปฏิบัติ
ราชการ/สมรรถนะหลั ก (แบบที่ 5/2) มี ร ายละเอี ย ดการประเมิ น
ประกอบด้วย
		

(1) ระบุรอบการประเมิน

		

(2) วันที่ประเมิน

		

(3) ชื่อผู้รับการประเมิน/ตำแหน่ง

		 (4) สมรรถนะหลั ก /จำนวนพฤติ ก รรมที่ ค าดหวั ง /จำนวน
				 พฤติกรรมที่ผ่านการประเมิน/คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ/คะแนน
				 ที่ได้รับ/คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ผ่าน
				 การประเมิน
		

ดังตัวอย่างดังนี้
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ตัวอย่างแบบที่ 5/2 แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ/สมรรถนะหลัก
รอบการประเมิน : 1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553
จัดทำวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
ชื่อผู้รับการประเมิน : นายบุญนำ รักความสุข
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สมรรถนะหลัก

คิดเป็นร้อยละ
จำนวน
จำนวน
คะแนนที่ได้รับ
พฤติกรรมที่ พฤติกรรมที่ผ่าน เทียบกับ
คาดหวัง
การประเมิน
ที่คาดหวัง 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
9
2. บริการที่ดี
6
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
5
ในงานอาชีพ	
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง
4
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทำงานเป็นทีม
6

6
6
4

66.66
100.00
80.00

2
5
3

4

100.00

5

6

100.00

5

(คิดเป็นร้อยละ = จำนวนพฤติกรรมที่ผ่านการประเมิน * 100 /
จำนวนพฤติกรรมที่คาดหวัง)

20

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ผ่านการประเมิน 
(คะแนนได้รับ*น้ำหนักสมรรถนะเฉลี่ย/100) * 20  

(20*20/100 =
4.00) *20 = 80.00
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หมายเหตุ : 1. ทุกสมรรถนะหลักมีนำ้ หนักความสำคัญเท่ากัน (น้ำหนัก
		 สมรรถนะหลักเฉลี่ยสมรรถนะละ 20 คะแนน)
2. เทียบคะแนนที่ได้รับ จากตารางด้านล่างนี้
คะแนน
1
2
3
4
5

ร้อยละของพฤติกรรมที่ทำได้
เทียบกับพฤติกรรมที่คาดหวัง
น้อยกว่าร้อยละ 60
ร้อยละ 60 - 70
ร้อยละ 71 - 80
ร้อยละ 81 - 90
ร้อยละ 91 - 100

ลงชื่อ นายบุญนำ รักความสุข
ผู้รับการประเมิน
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
ลงชื่อ นายเมือง รักความดี
ผู้ประเมิน/ผู้ให้ข้อมูล
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน ................
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		 5.3.9 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ (แบบที่ 6)
รายละเอียดของแบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีจำนวน 3 หน้า ดังนี้
                			 (1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุ
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวผู้รับการประเมินในเรื่องรอบการประเมิน
ชื่อผู้รับการประเมิน ตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง สังกัด
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ตำแหน่ง
              			 (2) ส่ ว นที่ 2 สรุ ป ผลการประเมิ น ใช้ เ พื่ อ กรอก
ค่ าคะแนนการประเมินใน 2 องค์ประกอบ ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบด้ าน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และองค์ประกอบด้านสมรรถนะ รวมทั้งน้ำหนัก
ของทั้งสององค์ประกอบ ตามแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบ
ประเมินสมรรถนะมาใช้คำนวณคะแนนผลการ
				 (2.1) สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์
ของงาน ให้นำมาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามแบบที่ 3/1,
แบบ 3/2 และแบบ 3/3 มาใช้ในการสรุปผลการดำเนินงาน 	
(2.2) สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านสมรรถนะ
ให้นำมาจากแบบประเมินสมรรถนะ ตามแบบที่ 4/1 และ แบบ 4/2
มาใช้ในการสรุปผลการดำเนินงาน
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                			 (3) ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาผลการปฏิบตั ริ าชการรายบุคคล
ผู้บังคับบัญชา และผู้รับการประเมินร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการ
                 		 (4) ส่วนที่ 4 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการ และให้ความเห็นดังตัวอย่าง ดังนี้		
ตัวอย่างแบบที่ 6  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
รอบการประเมิน ❏ ครั้งที่ 1 : 1 ตุลาคม 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553
				 ❏ ครั้งที่ 2 : 1 เมษายน 2553 ถึง 30 กันยายน 2553
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) นายบุญนำ รักความสุข
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ประเภทตำแหน่ง วิชาการ

ระดับตำแหน่ง ชำนาญการ

สังกัด สำนักงาน ...........................

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) นายเมือง รักความดี
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน .............................
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ส่วนที่ 2 : การสรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ำหนัก (ข) รวมคะแนน (ก * ข)
องค์ประกอบที่ 1 :
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
องค์ประกอบที่ 2 :
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
(สมรรถนะ)

76.80

70 %

53.76

80

30 %

24.00

100 %

77.76

รวม
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ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (Individual
Performance Improvement Plan : IPIP)
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ
ที่ต้องได้รับการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

หน่วยงานส่งเข้ารับ
- หลักสูตรการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ กำลังคน การอบรมในหลักสูตร
สถาบันการศึกษา
ภาครัฐ
- หลักสูตรกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัย

หน่วยงานส่งเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตร
สถาบันการศึกษา

ช่วงเวลาที่ต้องการ
การพัฒนา
ต.ค. 52 - มี.ค.53

มี.ค. - มิ.ย. 53
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ส่วนที่ 4 : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ผู้รับการประเมิน :
❏ ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาผลการปฏิบัติ		
		 ราชการรายบุคคล
                                                                                                                             																										
			
ลงชื่อ : ......................................
			
ตำแหน่ง : .................................
			
วันที่ : ........................................

ผู้รับการประเมิน :
ั การประเมินได้ลงนามรับทราบ
❏ ได้แจ้งผลการประเมินและผูร้ บ
❏ ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่................แต่ผู้รับบริการ
ประเมินไม่ลงนามรับทราบ โดยมี..............................
		 เป็นพยาน
                                                                                                                             																										
			
ลงชื่อ : ......................................
			
ตำแหน่ง : .................................
			
วันที่ : ........................................
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ส่วนที่ 4 : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ต่อ)
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป :
❏ เห็นด้วยกับผลการประเมิน
❏ มีความเห็นต่าง ดังนี้..........................................................
		 ........................................................................................
		 ........................................................................................
		                                                                                                                
			
ลงชื่อ : ......................................
			
ตำแหน่ง : .................................
			
วันที่ : ........................................
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) :
❏ เห็นด้วยกับผลการประเมิน
❏ มีความเห็นต่าง ดังนี้..........................................................
		 ........................................................................................
		 ........................................................................................
		                                                                                                                
			
ลงชื่อ : ......................................
			
ตำแหน่ง : .................................
			
วันที่ : ........................................

56
เทคนิคการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ : แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ จังหวัดชัยภูมิ

