
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกัวิจยัและพฒันาระบบงานบุคคล 

สาํนกังาน ก.พ. 

๒๕๕๑ 

: ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผล 

  การปฏิบตัริาชการ 

(ฉบบัร่าง วนัท่ี ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๑) 



(ก) 

คํานาํ 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ วางหลักการปฏบิัติราชการว่า 

ต้องเป็นไปเพ่ือผลสมัฤทธิ์ ต่อภารกจิของรัฐ ความมีประสทิธิภาพและความคุ้มค่า โดยมาตรา ๗๖ 

กาํหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ ประเมินผลการปฎิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่ อนเงินเดือน รวมถึงการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 

ในการปฏบิตัิราชการ 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบ

ประเมินผลการปฏบิัติราชการน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยให้ส่วนราชการมีความเข้าใจแนวทาง 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือนาํผลการประเมินไปใช้

ประกอบการดําเนินการเร่ืองต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายดังกล่าว ซึ่ งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีวิธีการในการประเมินหลายวิธ ี

ที่ ส่วนราชการสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม คู่มือเล่มน้ีเป็นคู่มือเล่มแรกที่ อธบิายให้

เหน็ภาพรวมทั้งหมด ซึ่ งจะทาํให้ส่วนราชการและจังหวัดเข้าใจกรอบแนวทางในภาพรวมของ

ระบบการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ  

สาํนักงาน ก.พ. จะได้จัดทาํคู่มือลักษณะน้ีในแง่มุมอื่ นๆ เพ่ิมเติมขึ้ นอีกเพ่ือให้ 

ส่วนราชการนาํไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏบิัติราชการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ที่ กฎหมายกาํหนดดังกล่าวต่อไป ซึ่ งประกอบด้วย 

๑. คู่มือการใช้ระบบการประเมินผลการปฏบิตัิราชการสาํหรับหัวหน้างาน  
๒. คู่มือการจัดวางระบบประเมินผลการปฏบิตัิราชการสาํหรับส่วนราชการ  
๓. คู่มือการจัดทาํแบบประเมินผลการปฏบิตัิราชการสาํหรับผู้ปฏบิตัิงานรายบุคคล  
๔. คู่มือการถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏบิตัิราชการ 
๕. กรณศีกึษาการประเมินผลการปฏบิตัิราชการในส่วนราชการ 

สาํนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า คู่มือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์กับส่วนราชการและ

จังหวัด และขอขอบคุณผู้แทนส่วนราชการและจังหวัดทุกท่านที่ ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ งใน 

การแสดงความคิดเหน็ และร่วมพัฒนาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่ งเป็นที่ มา

ของการจัดทาํคู่มือเล่มน้ี 

       สาํนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล 
สาํนักงาน ก.พ. 

           ตุลาคม ๒๕๕๑ 



(ข) 

 

สารบญั 

  หน้า 

   

คาํนาํ (ก) 

สารบญั (ข) 

   

บทที่  ๑ การบริหารผลการปฏบิตัิราชการและการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ๑ 

บทที่  ๒ ระบบการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ๖ 

บทที่  ๓ วิธกีารประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ๒๖ 

บทที่  ๔ การประเมินสมรรถนะ ๔๓ 

บทที่  ๕ การแจ้งผลการประเมินและแนวทางการให้คาํปรึกษา ๕๕ 

บทที่  ๖ ตัวอย่างการใช้แบบฟอร์ม ๖๐ 

 

ภาคผนวก 

 

      ภาคผนวก ก  แบบสรปุการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ  

      ภาคผนวก ข  แบบกาํหนดและประเมินสมรรถนะ  

      ภาคผนวก ค  แบบกาํหนดและประเมินผลสมัฤทธิ์ของงาน  

   

   

   

 



คู่มือการประเมินผลการปฏบัิติราชการ | ๑  

 

 

เน้ือหาในบทที่  ๑ น้ีประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ (๑) ความหมายของการบริหาร 

ผลการปฏบิตัิราชการ (๒) ความสาํคัญของการบริหารผลการปฏบิัติราชการ (๓) กระบวนการ

บริหารผลการปฏบิตัิราชการ และ (๔) ขอบเขตของระบบการบริหารผลการปฏบิตัิราชการ 

๑.๑ ความหมายของการบริหารผลการปฏิบติัราชการ 

การบริหารผลการปฏบิัติราชการ หมายถึง กระบวนการดาํเนินการอย่างเป็นระบบ 

เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏบิัติราชการขององค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการ

ปฏิบัติราชการในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่าน

กระบวนการกาํหนดเป้าหมายผลการปฏบิตัิราชการขององค์กรที่ ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏบิัติงาน

อย่างเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเน่ือง การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการที่ สอดคล้องกบัเป้าหมายที่ ได้กาํหนดไว้ และผลที่ ได้จากการประเมินนาํไปประกอบการ

พิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏบิตัิงาน เช่น การเล่ือนเงินเดือน  เป็นต้น 

๑.๒. ความสาํคญัของการบริหารผลการปฏิบติัราชการ 

 การบริหารผลการปฏิบัติราชการเป็นกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขององค์กร ที่ ให้ความสาํคัญกบัการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากบัผู้ปฏบิัติงานเพ่ือผลการ

ปฏบิตัิราชการที่ สงูขึ้น จงึนับว่ามีความสาํคัญต่อองค์กรและผู้ปฏบิตัิงานอย่างย่ิง สรปุได้ ดังน้ี 

๑.๒.๑ องคก์ร 

  ๑) การบริหารผลการปฏบิัติราชการจะทาํให้การปฏบิัติราชการของผู้ปฏบิัติงาน

ทุกระดับสอดคล้องกบัทศิทางและเป้าหมายขององค์กร 

  ๒) การบริหารผลการปฏิบัติราชการมีลักษณะเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ซึ่ งจะ

ช่วยผลักดันให้ผู้ปฏบิตัิงานทุกระดับทาํงานเพ่ือผลสมัฤทธิ์ ต่อภารกจิขององค์กร 

  ๓) การบริหารผลการปฏบิัติราชการมีการนาํตัวช้ีวัด (KPI) มาใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการกาํหนดเป้าหมายผลการปฎิบัติงานระดับองค์กร ซึ่ งตัวช้ีวัดดังกล่าวสามารถนาํมาเป็น

ข้อมูลฐาน (Baseline) สาํหรับการเทียบเคียง เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการองค์กรในปี

ต่อๆ ไปได้ 

 

การบริหารผลการปฏบัิตริาชการและ

การประเมนิผลการปฏบัิตริาชการ 



คู่มือการประเมินผลการปฏบัิติราชการ | ๒  

๑.๒.๒ ผูป้ฏิบติังาน 

  ๑) การกาํหนดแผนปฏบิัติราชการเป็นรายบุคคลในกระบวนการวางแผน จะทาํ

ให้ผู้ปฏบิัติงานรับทราบเป้าหมายผลการปฏบิัติราชการของตนอย่างชัดเจน ตั้งแต่ต้นรอบการ

ประเมิน รวมทั้งจะได้ทราบความเชื่ อมโยงของงานที่ ตนรับผดิชอบ ว่าส่งผลต่อความสาํเรจ็ของ

องค์กรอย่างไร 

  ๒) ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 

เน่ืองจากกระบวนการได้กาํหนดให้มีการติดตามผลการปฏบิัติราชการรายบุคคล เพ่ือแก้ปัญหา

ข้อขัดข้องในการทาํงาน อันนาํไปสู่การปรับเปล่ียนแนวทาง/วิธีการของผู้ปฏิบัติงานและการ

พัฒนาตัวบุคคลให้มีความเหมาะสมและส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กรได้สมบูรณม์ากย่ิงขึ้น 

  ๓) การประเมินผลงานจะชัดเจนมากยิ่ งขึ้น เพราะสิ่ งที่ จะประเมินผลการปฏบิัติ

ราชการของผู้ปฏบิตัิงานจะมาจากเป้าหมายของงาน ซึ่ งมอบหมายไว้ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน 

๑.๓ กระบวนการบริหารผลการปฏิบติัราชการ 

การบริหารผลการปฏิบัติราชการประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (๑) การ

วางแผนและการกําหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ (๒) การติดตาม (๓) การพัฒนา  

(๔) การประเมินผลการปฏบิตัิราชการ และ (๕) การให้รางวัล 

กระบวนการบริหารผลการปฏบิัติราชการ ในบางตาํรา/เอกสารบางเล่ม อาจมีการ

จัดวางขั้นตอนแตกต่างไปจากน้ี เช่น อาจจัดวางขั้นตอนเป็น (๑) การวางแผนและกาํหนด

เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ (๒) การพัฒนา (๓) การติดตาม (๔) การประเมินผลการ

ปฏบิัติราชการ เป็นต้น หรืออาจกาํหนดขั้นตอนไว้น้อยกว่าน้ี เช่น ไม่ระบุเร่ืองการให้รางวัลไว้

ในกระบวนการดังกล่าว เป็นต้น อย่างไรกด็ี สาระสาํคัญของเป้าหมายการบริหารผลการปฏบิัติ

ราชการไม่แตกต่างกนั 

สาํหรับคู่มือเล่มน้ี จะนําเสนอกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการเป็น ๕ 

ขั้นตอน ดังภาพที่  ๑ และในการอธบิายในบทต่างๆ ในคู่มือเล่มน้ีจะให้ความสาํคัญในเร่ืองการ

ประเมินผลการปฏบิตัิราชการเป็นหลัก 

 

 

 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏบัิติราชการ | ๓  

ภาพท่ี ๑ กระบวนการบริหารผลการปฏบิตัิราชการ 

วางแผน 
(Plan) 

ติดตาม 
(Monitor) 

ให้รางวลั 
(Reward) 

ประเมิน 
(Appraise) 

พฒันา 
(Develop) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๓.๑  การวางแผนและกาํหนดเป้าหมายผลการปฏิบติัราชการ 

 เป็นการกาํหนดผลสาํเรจ็ของงานและเป้าหมายที่ องค์กรคาดหวังจากผู้ปฏบิัติงานและ

หน่วยงานระดับต่างๆ ซึ่ งผลสําเร็จของงานโดยรวมของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับจะส่งผลต่อ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ในขั้นตอนน้ีผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานจะร่วมกัน

วางแผนและกาํหนดขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติราชการ เพ่ือช่วยให้เข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของ

องค์กรว่าจะต้องทาํอะไรให้เป็นผลสาํเรจ็บ้าง เพราะเหตุใดจึงต้องทาํสิ่ งเหล่าน้ัน และผลสาํเรจ็น้ัน

ควรจะมีคุณภาพอย่างไร 

 การวางแผนและกาํหนดเป้าหมายผลการปฏบิตัิราชการ ควรดาํเนินการ ดังน้ี 

 ๑) กาํหนดปัจจัยวัดผลสาํเรจ็ของงาน และมาตรฐานผลงาน ที่ สามารถวัด/ประเมินได้ 

สามารถเข้าใจได้ สามารถตรวจสอบได้ มีความเที่ ยงธรรม และสามารถปฏบิตัิให้บรรลุผลสาํเรจ็ได้ 

 ๒) กาํหนดผลงานพ้ืนฐานที่ ผู้ปฏบิตัิงานต้องทาํให้สาํเรจ็ 

 ๓) กาํหนดแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลซึ่ งควรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียน

ตามเป้าหมายและแผนงานขององค์กร ซึ่ งอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความจําเป็นที่ เกิดขึ้ น ทั้งน้ี 

แผนปฏบิตัิราชการรายบุคคลดังกล่าว ต้องนาํมาใช้อ้างองิประกอบในการติดตามการทาํงานเป็นระยะ  ๆ

 ๑.๓.๒ การติดตาม 

 การปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการหรืองานต่างๆ จะต้องติดตามผลการ

ปฏบิตัิราชการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวัดผลสาํเรจ็ของงานในช่วงเวลาน้ันๆ ว่า  สอดคล้องกบัเป้าหมาย 
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ผลการปฏบิัติราชการหรือไม่ เพ่ือพิจารณาความก้าวหน้า หรือแนวโน้มของผลการปฏบิัติราชการ 

รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องในการทาํงาน อนันาํไปสู่การปรับเปล่ียนแนวทาง/วิธกีาร เพ่ือให้งานบรรลุ

เป้าหมายต่อไป 

 การติดตามผลการปฏิบัติราชการน้ี  อาจจัดให้มีการประชุมเพ่ือติดตาม

ความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการต่างๆ อย่างเป็นทางการ หรืออาจติดตามผลการปฏิบัติ

ราชการอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งน้ี ผู้บังคับบัญชาต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดรอบการ

ประเมิน เพ่ือตรวจสอบผลการปฏบิัติราชการ โดยเปรียบเทยีบกับเป้าหมายที่ กาํหนดเป็นระยะๆ 

หากพบว่ามีสถานการณท์ี่ ทาํให้ผลการปฏบิัติราชการตํา่กว่าเป้าหมาย จะได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงวิธีการทาํงานที่ จะทาํให้มีผลการปฏิบัติราชการที่ ดีขึ้ น และ

เป็นไปตามเป้าหมายที่ ได้กาํหนดไว้ภายในรอบการประเมินน้ัน 

 ๑.๓.๓ การพฒันา 

 ในระหว่างติดตามผลการปฏบิตัิราชการ ผู้บงัคับบญัชาจะได้รับข้อมูล ๒ ส่วน คือ 

 ๑) ส่วนผลสมัฤทธิ์ ของงาน ซึ่ งจะทราบถึงความคืบหน้าของผลงาน ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ กาํหนดมากน้อยเพียงไร 

 ๒) ส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ว่าผู้ปฏิบัติงานได้แสดงพฤติกรรมตาม

คาดหวังไว้มากน้อยเพียงไร 

 การพัฒนางานและผู้ปฏบิตัิงานน้ัน ผู้บงัคับบญัชาจะพิจารณาข้อมูลทั้งสองส่วนเป็น

หลัก และกาํหนดแนวทางที่ จะดําเนินงานเร่ืองน้ีให้เหมาะสมกับสภาพงานและบุคคล เพ่ือให้

ผลสมัฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์กรบรรลุผลตามที่ กาํหนดไว้ต่อไป 

 ๑.๓.๔ การประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

 ๑) ความหมาย 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง การประเมินความสาํเร็จของงานที่

ผู้ปฏบิัติงานรายบุคคลหรือผลงานกลุ่มที่ ปฏบิัติได้จริงตลอดรอบการประเมิน ตามวิธกีารที่ องค์กร

กาํหนด เปรียบเทยีบกบั เป้าหมายผลการปฏบิตัิราชการตามแผนการปฏบิัติราชการ และมาตรฐาน

ผลงานที่ วางไว้เมื่ อต้นรอบการประเมิน 
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 ๒) ความเช่ือมโยงของการประเมินผลการปฏิบติัราชการและการบริหารผลการ

ปฏิบติัราชการ 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารผลการ

ปฏิบัติราชการซึ่ งเป็นวงจรที่ เกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ือง การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นการวัด 

ผลสาํเรจ็ของงานในช่วงเวลาที่ กาํหนดไว้แน่ชัด เพ่ือเปรียบเทยีบผลสาํเรจ็ของงานกับเป้าหมายที่

กาํหนดว่าผลสาํเรจ็ในการปฏบิัติราชการของแต่ละบุคคลหรือขององค์กร เกดิขึ้นได้ตามเป้าหมาย

จริงหรือไม่ อย่างไร 

 ๑.๓.๕ การใหร้างวลั 

 ๑) ในวงจรการบริหารผลการปฏบิัติราชการ การให้รางวัล เป็นการตอบแทนบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลที่ ปฏบิตัิราชการสาํเรจ็ตามเป้าหมายที่ กาํหนด และตามข้อตกลงที่ วางไว้ร่วมกนั 

 ๒) การให้รางวัลอาจดําเนินการอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เช่น เมื่ อ 

ผู้ปฏิบัติมีผลงานดีควรได้รับการยกย่องชมเชยทันที หรือการให้รางวัลในรูปตัวเงิน ทั้งน้ี 

หลักเกณฑก์ารให้รางวัลควรครอบคลุมพฤติกรรมดีๆ ที่ ผู้ปฏบิตัิงานทุ่มเทให้กบัผลสาํเรจ็ของงาน 

๑.๔. ขอบเขตของระบบการบริหารผลการปฏิบติัราชการ 

  ๑.๔.๑ การบริหารผลการปฏบิัติราชการเป็นกระบวนการที่ ประกอบด้วยขั้นตอน

ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น (ตามหัวข้อ ๑.๓) อย่างไรกด็ี ในคู่มือน้ี จะเน้นการอธบิายที่ เกี่ ยวกบัการ

ประเมินผลการปฏบิตัิราชการเป็นสาํคัญ 

  ๑.๔.๒ สาํหรับการให้รางวัลเพ่ือตอบแทนผลสาํเร็จในการปฏิบัติราชการตาม

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการน้ี ในคู่มือเล่มน้ี จะให้ความสาํคัญเน้นหนักไปในเร่ือง 

การนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการเล่ือนเงินเดือน ซึ่ งเป็นการ

ดาํเนินการตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่

กาํหนดความในวรรคหนึ่ งว่า “ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ ประเมินผลการปฏบิัติราชการของผู้อยู่ใต้

บังคับบัญชา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และการเล่ือนเงินเดือน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์

และวิธกีารที่  ก.พ. กาํหนด”  

 

.................................................. 
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บทที่  ๒ น้ีจะได้กล่าวถึงการนาํแนวทางของระบบการบริหารผลการปฏบิัติราชการ 

(Performance Management) และการประเมินผลการปฏบิัติราชการ (Performance Appraisal) 

มาประยุกต์ใช้กับข้าราชการพลเรือนสามัญ จุดมุ่งหมายของบทน้ี คือการให้ภาพเชิงปฏบิัติของ

ระบบในองค์รวมเป็นสาํคัญ 

๒.๑ ภาพรวมของระบบการบริหารผลการปฏิบติัราชการในเชิงปฏิบติั 

การดาํเนินการตามขั้นตอนทั้งห้าของกระบวนการบริหารผลการปฏบิัติราชการดังที่

ได้กล่าวไปในบทที่  ๑ น้ัน หากได้พิเคราะห์โดยถ่องแท้แล้ว จะพบว่าการประเมินผลการปฏบิัติ

ราชการตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการน้ัน กค็ือการประเมินตามสิ่ งที่ ตกลงกันไว้

หรือผลสมัฤทธิ์ ของงานซึ่ งกาํหนดโดยตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย รวมถึงพฤติกรรมซ่ึงแสดงออก

ในการปฏบิัติราชการซึ่ งกาํหนดโดยสมรรถนะ (Competency) น่ันเอง ในการประเมินจะนาํ

คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ ส่วนหน่ึง กับคะแนนการประเมินสมรรถนะอีกส่วนหน่ึง เมื่ อ

นาํมาคิดคาํนวณรวมกนัจะได้คะแนนผลการปฏบิัติราชการ ซึ่ งจะนาํไปใช้ในการพิจารณาความ

ดีความชอบ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรึกษาหารือระหว่างผู้ปฏบิัติกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือ

นาํไปสกูารพัฒนาปรับปรงุประสทิธผิลในการปฏบิตัิราชการ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรต่อไป 

แผนภาพที่  ๒.๑ จะเป็นการสรุปให้เห็นถึงข้อพิเคราะห์ที่ ได้กล่าวไปในข้างต้น 

สาํหรับผลสัมฤทธิ์ ของงานซึ่ งกาํหนดโดยตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กับ พฤติกรรมซึ่ งพิจารณา

ด้วยสมรรถนะ ถอืว่าเป็นองค์ประกอบการประเมิน ซึ่ งส่วนราชการเองอาจกาํหนดองค์ประกอบ

ที่ สามเพ่ิมเติมจากสององค์ประกอบน้ีเป็นการเฉพาะของส่วนราชการเองกไ็ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการประเมนิผลการปฏบัิติราชการ 
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แผนภาพท่ี ๒.๑: สรุปภาพองคร์วมของระบบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

องค์ประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

‐ตัวช้ีวัด
‐ค่าเปาหมาย

องค์ประกอบ
พฤติกรรม
สมรรถนะ

กําหนดโดยพิจารณา
ความสําเร็จของงาน 
และตกลงกันระหว่าง
ผู้ปฏบิัติและ
ผู้บังคบับัญชา

กําหนดโดยอ้างอิง
จากข้อกําหนด
สมรรถนะซ่ึงประกาศ
โดยส่วนราชการ

ประเมิน

ประเมิน

คะแนน
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

คะแนน
ประเมิน
สมรรถนะ

คะแนนผล
การ

ปฎิบัติงาน

พิจารณาเลื่อน
เงินเดือน

แจ้งผลการ
ปฏิบัติงาน และ 
ปรึกษาหารือถึง
การพัฒนาปรับปรุง

องค์ประกอบอ่ืนๆ 
(ข้ึนอยู่กับส่วน
ราชการ)

กําหนดโดยอ้างอิง
จากข้อกําหนดของ
ส่วนราชการ

ประเมิน
คะแนน
ประเมิน
ปจจัยอ่ืนๆ

 

 

๒.๒  ระบบการประเมินผลการปฏิบติัราชการท่ีกาํหนด 
สิ่ งที่ จะเกดิขึ้นภายใต้ระบบการบริหารผลการปฏบิัติราชการจะเป็นดังน้ี 

 (๑)  ผู้ปฏบิตัิจะผ่านการประเมินผลการปฏบิตัิราชการปีละ ๒ รอบ คือ   

รอบท่ี ๑ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ของปีถดัไป 

รอบท่ี ๒ ๑ เมษายน – ๓๐ กนัยายน 

โดยในแต่ละรอบ ผู้ปฏิบัติจะทาํการตกลงถึงผลการปฏิบัติราชการร่วมกับ

ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ต้นรอบ และจะทาํการประเมินผลโดยเทยีบเคียงผลงาน

ที่ ทาํได้จริงกับเป้าหมายที่ ตั้งไว้ เพ่ือสรุปเป็นคะแนนประเมิน ณ ปลายรอบ 

ทั้งน้ี ในระหว่างรอบหากมีการเปล่ียนแปลงที่ สาํคัญ เช่น มีงานเพ่ิมเติมจากที่

ไ ด้ตกลงไ ว้  ณ  ต้นรอบการประเมิน  ผู้ปฏิบัติอาจพิจารณาร่วมกับ

ผู้บงัคับบญัชาเพ่ือทาํการปรับปรงุสิ่ งที่ ได้ตกลงกนัไว้แต่ต้น โดยการปรับปรุงน้ี

จะถูกใช้ในการประเมิน ณ ปลายรอบการประเมิน 
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(๒)  การประเมินผลการปฏบิัติราชการ จะพิจารณาจากองค์ประกอบอย่างน้อย ๒ 

องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านผลสมัฤทธิ์ของงาน และ องค์ประกอบ

ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ที่ กล่าวว่าอย่างน้อย ๒ 

องค์ประกอบกเ็พราะว่า ส่วนราชการอาจกาํหนดให้มีองค์ประกอบที่  ๓ เป็น

การเฉพาะของส่วนราชการเองเพ่ิมเติมจาก ๒ องค์ประกอบแรกกไ็ด้ ดังน้ัน 

ผู้ปฏิบัติในแต่ละส่วนราชการ ควรจะต้องศึกษาข้อกาํหนดซึ่ งประกาศโดย

ส่วนราชการที่ ตนสงักดัเพ่ิมเติม 
 
 องค์ประกอบในการประเมินผลการปฏบิัติราชการน้ี จะมีสดัส่วนหรือนํา้หนัก

ไม่เท่ากนั ซึ่ งนํา้หนักขององค์ประกอบที่ ไม่เท่ากันน้ี จะถูกนาํไปใช้ในการคิด

คะแนนผลการปฏบิตัิราชการ ดังสมการข้างล่างน้ี 

 

 
 
 โดยทั่วไป นํา้หนักขององค์ประกอบด้านผลสมัฤทธิ์ของงาน ควรจะมีนํา้หนัก

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ ซึ่ งส่วนราชการสามารถกําหนดให้สูงกว่าน้ีได้ โดย 

ผู้ปฏิบัติที่ เป็นข้าราชการ และ ผู้ปฏิบัติที่ ทดลองปฏบิัติราชการ จะมีนํา้หนัก

ขององค์ประกอบการประเมินแตกต่างกัน ซึ่ งสามารถสรุปให้เห็นดังตาราง

ข้างล่างน้ี 
 

กรณี สดัส่วนองคป์ระกอบการประเมิน 
ทัว่ไปสาํหรับ

ข้าราชการ 

ทุกประเภทตาํแหน่ง 

กาํหนดสดัสว่นผลสมัฤทธ์ิของงานไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ ๗๐ 

(หมายความว่า ส่วนราชการ/จังหวัด สามารถกาํหนดสดัส่วนผลสมัฤทธิ์ ของ

งานต่อพฤติกรรมการปฏบิัติราชการเป็นร้อยละ ๗๐:๓๐ หรือ ๘๐:๒๐ หรือ 

๙๐:๑๐ หรือสดัส่วนอื่ นๆ ที่ ผลสมัฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ กไ็ด้) 

ข้าราชการทดลอง

ปฏบิัติหน้าที่ ราชการ 
กําหนดสัดส่วนผลสัมฤทธ์ิของงานต่อพฤติกรรมการ

ปฏิบัติราชการเป็นรอ้ยละ ๕๐:๕๐ เป็นเวลา ๒ ช่วงการ

ประเมินติดต่อกนั 
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(๓)  คะแนนผลการปฏิบัติราชการจะถูกจัดออกตามระดับผลการปฏิบัติราชการ 

ทั้งน้ี กรณีข้าราชการผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการนอกจากจะต้องจําแนก

ระดับผลการปฏบิัติราชการเช่นเดียวกบัข้าราชการทั่วไปแล้ว ยังต้องจาํแนกว่า

ผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินด้วย 

-  กรณีเป็นขา้ราชการ คะแนนผลการปฏิบติัราชการจะถกูจดัออกอย่าง

นอ้ยเป็น ๕ ระดับ ไดแ้ก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้และตอ้งปรับปรุง 

โดยการกําหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับจะเป็นดุลพินิจของ 

ส่วนราชการ แต่คะแนนต่ําสุดของระดับพอใช  ้จะตอ้งไม่ต่ํากว่า 

รอ้ยละ ๖๐ 

-  กรณีเป็นขา้ราชการทดลองปฏิบติังาน คะแนนผลการปฏิบติัราชการ 

จะถกูจดัแยกออกเป็น ๒ ระดบั ไดแ้ก่ ผ่านการประเมิน และ ไม่ผ่าน

การประเมิน 

 ข้อกาํหนดในการแบ่งระดับผลงานเป็น ๕ ระดับน้ี ได้แสดงรายละเอยีดไว้ใน

ล้อมกรอบที่  ๒.๑ 

ลอ้มกรอบท่ี ๒.๑: ขอ้กาํหนดในการแบ่งระดบัผลงาน 

การแบ่งระดบัผลงาน จะพิจารณาแยกออกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีทัว่ไป ซ่ึงครอบคลมุขา้ราชการ และ กรณีขา้ราชการ

ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ โดย ๒ กรณีน้ี แตกต่างกนัท่ี การแบ่งระดบัผลงาน โดยกรณีแรก จะแบ่งระดบัผลงาน

ออกเป็นอย่างนอ้ย ๕ ระดบั ส่วนกรณีหลงัจะตอ้งแบ่งเพ่ิมวา่ผ่าน/ไม่ผ่านดว้ย 

 

 

กรณี ระดับผลการประเมิน คะแนนในแต่ละระดับ หมายเหตุ 
๑. ทัว่ไป ดีเด่น ส่วนราชการสามารถกาํหนดช่วงคะแนน

ของแต่ละระดับได้ตามความเหมาะสม  
ส่วนราชการต้องประกาศให้ทราบทัว่กนั

(ประกาศเฉพาะผู้มีผลการประเมิน 

“ดีเด่น” และ “ดีมาก” กรณจีาํแนก

ผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ) 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ ไม่ตํา่กว่าร้อยละ ๖๐ - 
ต้องปรับปรงุ ตํา่กว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้รับการพิจารณาเล่ือนเงนิเดือน

๒. ข้าราชการ
ทดลองปฏบิัติ

หน้าที่ ราชการ 

ผ่านการประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละ

องค์ประกอบ คือ ผลสมัฤทธิ์ของงาน 

และพฤติกรรมการปฏบิัติราชการ 

- 

ไม่ผ่านการประเมิน ตํา่กว่าร้อยละ ๖๐ในองค์ประกอบใดหรือ

ทั้งสององค์ประกอบ 

- 
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ผู้ปฎิบัติพึงเข้าใจว่า เมื่ อทาํการประเมินผลจนได้คะแนนผลการประเมินแล้ว 

คะแนนดังกล่าวจะถูกนาํไปจัดระดับผลการปฏิบัติราชการ (หรืออีกนัยหน่ึง  

ตัดเกรด) โดยระดับผลงานที่ แตกต่างกนั จะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน

ในอัตราที่ ไม่เท่ากัน ผู้ปฏิบัติที่ มีระดับผลงานดีเด่น จะได้รับการพิจารณา

เล่ือนเงินเดือนในอตัราที่ สงูกว่าผู้ที่ มีระดับผลงานพอใช้ เป็นต้น 

ผู้ปฏบิัติที่ จะได้รับการพิจารณาเลื่ อนเงินเดือน จะต้องมีคะแนนการประเมิน

ไม่ตํา่กว่าร้อยละ ๖๐ หรือ ระดับพอใช้ ทั้งน้ี หากผู้ปฏบิัติรายใดที่ มีคะแนน

การประเมินตํ่ากว่า ร้อยละ ๖๐ หรืออีกนัยหน่ึง มีผลงานในระดับต้อง

พัฒนา/ปรับปรุง กจ็ะต้องมีการดาํเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้

ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณไีม่สามารถปฏบิัติราชการให้มี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลต่อไป 

 (๔)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงาน จะกระทาํโดยพิจารณาจากตัวช้ีวัด และ ค่า

เป้าหมายซึ่ งตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้บังคับบัญชา 

โดยอ้างองิความสาํเรจ็ของงานตามตัวช้ีวัด และ/หรือหลักฐานที่ บ่งช้ีผลผลิต 

และผลลัพธข์องงานอย่างเป็นรปูธรรม 
 การกําหนดตัวช้ีวัด และ ค่าเป้าหมายน้ัน สามารถกระทาํได้หลายวิธี ซึ่ ง

รายละเอยีดจะได้กล่าวถึงต่อไป ทั้งน้ี การกาํหนดตัวช้ีวัด จะต้ององิกบังานที่

ผู้ปฏบิตัิรับผดิชอบ โดยมีด้วยกนั ๓ ลักษณะ ได้แก่ 

๑. งานตามที่ ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติ

ราชการประจาํปีของส่วนราชการ  (งานในลักษณะน้ี บางคร้ังอาจรู้ จัก 

ในนาม “งานยุทธศาสตร์”) 

๒.  งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบหลักของกระทรวง กรม จังหวัด สาํนัก 

หรือกองหรือตาํแหน่งงานของผู้รับการประเมิน ที่ ไม่อยู่ในข้อ ๑ (งานใน

ลักษณะน้ีบางคร้ังอาจรู้จักในนาม “งานภารกจิ”) 

๓.  งานที่ ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ซึ่ งไม่ใช่งานประจําของส่วนราชการ

หรือของผู้รับการประเมิน เช่น งานโครงการ หรืองานในการแก้ปัญหา

สาํคัญเร่งด่วนที่ เกดิขึ้นในรอบการประเมิน 
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อน่ึง ตัวช้ีวัดที่ จัดทาํขึ้ นโดยทั่วไป อาจแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที่ มุ่งเน้นปริมาณของงาน ประเภทที่ มุ่งเน้นคุณภาพของงาน ประเภท

ที่ มุ่งเน้นเวลาที่ งานสาํเรจ็หรือทนัการณ์ และประเภทที่ มุ่งเน้นความประหยัด

หรือความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ซึ่ งการประเมินผลสาํเร็จตามตัวช้ีวัดน้ี 

จะแตกต่างกนัไปตามประเภทของตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 

ประเภทของตวัช้ีวดั แนวทางการพจิารณา 
ประเภทที่ มุ่งเน้นปริมาณ

ของงาน 
จํานวนผลงานที่ ทําได้สําเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่

กาํหนดหรือปริมาณงานที่ ควรจะทาํได้ในเวลาที่ ควรจะเป็น 
ประเภทที่ มุ่งเน้นคุณภาพ

ของงาน 
ความถูกต้อง ประณีต ความเรียบร้อยของงาน และตรงตาม

มาตรฐานของงาน 
ประเภทที่ มุ่งเน้นความ

รวดเรว็หรือทนัการณ์ 
เวลาที่ ใช้ปฏบัิติงานเทยีบกบัเวลาที่ กาํหนดไว้ 

ประเภทที่ มุ่งเน้นความ

ประหยัดหรือความคุ้มค่าใน

การใช้ทรัพยากร 

การประหยัดในการใช้วัสดุอุปกรณ์  ต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่ายใน

การทาํงาน การระวังรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้   

 
 
 
(๕)  การประเมินพฤติกรรมการปฏบิัติราชการหรือสมรรถนะ สามารถกระทาํโดย

อ้างองิข้อกาํหนดสมรรถนะและนิยามสมรรถนะที่ ประกาศใช้ ซึ่ งจะได้กล่าวต่อไป 

 

(๖)  ผู้ปฏบิัติจะได้รับการประเมินจากผู้ที่ สามารถจะช้ีหรือประเมินผลงานจากการ

ปฏิบัติได้ ไม่ใช่จากผู้บังคับบัญชาโดยตรงตามสายงานแต่เพียงอย่างเดียว 

ทั้งน้ี เพ่ือให้ การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความยุติธรรมและสะท้อน

ต่อผลการปฏบิตัิราชการที่ เกดิขึ้นจริงได้มากที่ สดุเท่าที่ จะเป็นไปได้ 
 

 การที่ จะพิจารณาว่าผู้ปฏิบัติจะได้รับการประเมินจากใคร ขึ้ นอยู่กับ

สถานการณ์การปฏบิัติราชการของผู้ปฏบิัติน้ันๆว่ามีลักษณะใด ซึ่ งมีด้วยกัน 

๔ กรณ ีดังน้ี 
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 กรณทีี่  ๑: กรณทีัว่ไป ไดแ้ก่ การปฏบัิติหนา้ที่ ราชการโดยทัว่ไป 
 

-  ถ ้าผู ้ป ฏิบั ติ เ ป็นผู ้ท่ี สังกัด ในส่ วนกลาง  ผู ้ประ เ มินจะได้แก ่

“ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง” 

-  ถา้ผูป้ฏิบติัเป็นหัวหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดั ผูป้ระเมินจะไดแ้ก่ 

“หัวหนา้ส่วนราชการตน้สังกัด ทัง้น้ีในการประเมินใหนํ้าผลการ

ประเมินซ่ึงเสนอโดยผูว้า่ราชการจงัหวดัมาประกอบการพิจารณา” 

-  ถา้ผูป้ฏิบติัเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีดํารงตําแหน่งในราชการ

บริหารสว่นภมิูภาค ผูป้ระเมินจะไดแ้ก่ “ผูว้า่ราชการจงัหวดั” 

 กรณีที่  ๒: กรณีปฏิบัติหนา้ที่ ในคณะทาํงาน ไดแ้ก่ กรณีท่ีผูป้ฏิบติัไดร้บั

มอบหมายให้ทําหนา้ท่ีในคณะทํางานเป็นหลักใหญ่ ผูป้ระเมินจะไดแ้ก่ 

“ประธานคณะทาํงานหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายจากประธานคณะทาํงานโครงการ

ใหเ้ป็นผูป้ระเมิน” 

 กรณีที่  ๓: กรณีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปช่วยราชการหรือปฏิบัติหนา้ที่

ราชการในส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืน ผูป้ระเมินจะไดแ้ก่ “หัวหนา้ส่วน

ราชการ/หน่วยงานท่ีผู ้รับการประเมินไปช่วยราชการฯ หรือผู ้ได ้รับ

มอบหมายจากหัวหนา้ส่วนราชการ/หน่วยงานดงักล่าวใหเ้ป็นผูบ้งัคับบญัชา

โดยตรง” 

 กรณีที่  ๔: กรณีอ่ืน ๆ ที่ เกิดจากการผสมผสานของทั้ง ๓ กรณีขา้งตน้  

ผูป้ระเมินจะไดแ้ก่ “ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง (ตามโครงสรา้งส่วนราชการ หรือ

ผูไ้ดร้ับมอบหมายจากหัวหนา้ส่วนราชการใหเ้ป็นผูบ้ังคับบัญชาโดยตรง) 

ร่วมกบัหัวหนา้โครงการ และ/หรือหัวหนา้ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีผูร้บัการ

ประเมินไปชว่ยราชการฯ” 
 
 การพิจารณาเกี่ ยวกับผู้ประเมิน และ ผู้ปฏิบัติซึ่ งเป็นผู้รับการประเมิน ได้

แสดงรายละเอยีดเพ่ิมเติมไว้ในล้อมกรอบที่  ๒.๒ 
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ลอ้มกรอบท่ี ๒.๒: การพจิารณาผูป้ระเมินและผูร้บัการประเมิน 

การพิจารณาผูท้ําหนา้ท่ีเป็นผูป้ระเมินและผูร้บัการประเมิน จะแยกพิจารณาเป็น ๔ กรณี ดงัน้ี 

๑.  กรณทีัว่ไป: สาํหรบัการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในกรณีทัว่ไป ผูป้ระเมินและผูร้บัการประเมินในราชการบริหาร

ส่วนกลางและส่วนภมิูภาคมีความแตกต่างกนัดงัน้ี 
ผูป้ระเมิน ผูร้บัการประเมิน 

ส่วนกลาง 

ผู้บังคับบัญชา (ตามโครงสร้างส่วนราชการ หรือผู้ได้รับ

มอบหมาย) 

ข้าราชการทุกระดับในทุกประเภทตาํแหน่งที่ ทาํหน้าที่ ปฏบิัติงาน 

ส่วนภูมิภาค 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดาํรงตาํแหน่งในราชการบริหาร 

ส่วนภมูิภาค 

  

๒. หัวหน้าส่วนราชการต้นสงักดัของหัวหน้าส่วนราชการประจาํ

จังหวัด 

(โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอผลการประเมินประกอบการ

พิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการต้นสงักดัของหัวหน้าส่วนราชการ

ประจาํจังหวัด) 

หัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัด 

  

๒.  กรณปีฏบัิติหนา้ที่ ราชการในคณะทาํงาน 
ผูป้ระเมิน ผูร้บัการประเมิน หมายเหตุ 

ประธานคณะทาํงานหรือผู้ได้รับ

มอบหมายจากประธานคณะทาํงาน

โครงการให้เป็นผู้ประเมิน 

ข้าราชการทุกระดับในทุกประเภท

ตาํแหน่งที่ ปฏบิัติหน้าที่ ราชการใน

คณะทาํงาน 

ให้ผู้ประเมินประเมินผลการปฏบิัติราชการของผู้รับการ

ประเมิน แล้วเสนอผลการประเมินต่อผู้บังคับบัญชาของ

คณะทาํงานหรือผู้แต่งตั้งคณะทาํงานแล้วแต่กรณต่ีอไป 

   

๓.  กรณไีดรั้บมอบหมายใหไ้ปช่วยราชการหรือปฏบัิติหนา้ที่ ราชการในส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืน 
ผูป้ระเมิน ผูร้บัการประเมิน 

หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่ ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการฯ 

หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานดังกล่าว

ให้เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

ข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการฯ ในส่วนราชการ/

หน่วยงานอื่ น 

  

๔.  กรณอ่ืีน ๆ ที่ เกิดจากการผสมผสานของทัง้ ๓ กรณขีา้งตน้ 
ผูป้ระเมิน ผูร้บัการประเมิน หมายเหตุ 

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง (ตามโครงสร้าง

ส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจาก

หัวหน้าส่วนราชการให้เป็นผู้บังคับบญัชา

โดยตรง) ร่วมกบัหัวหน้าโครงการ และ/

หรือหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่ ผู้รับ

การประเมินไปช่วยราชการฯ  

ข้าราชการผู้ปฏบิตัหิน้าที่ ราชการ

ให้แก่ส่วนราชการต้นสงักดัตามปกติ 

และ/หรือได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติ

หน้าที่ ราชการในโครงการ และ/หรือ

ช่วยราชการฯ ในส่วนราชการหรือใน

หน่วยงานอื่ น 

ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทาํความตกลงกบัผู้รับ

การประเมิน และ/หรือหัวหน้าโครงการ และ/

หรือหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่ ผู้รับการ

ประเมินไปช่วยราชการ เกี่ ยวกบัสดัส่วนการทาํงาน

ของผู้รับการประเมนิที่ จะนาํมาใช้ประเมินผลการ

ปฏบิัติราชการของข้าราชการผู้รับการประเมินน้ัน 
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(๗)  ข้อมูลการประเมินและผลการประเมินต่างๆ จะถูกเกบ็รักษาไว้เป็นระยะเวลา

อย่างน้อย ๒ ปีเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเพ่ือประโยชน์ในการนําไปใช้

ประกอบการพิจารณาเร่ืองการบริหารงานบุคคลเร่ืองอื่ นๆ เช่น การพัฒนา 

และการเล่ือนตาํแหน่ง 
 
(๘)  ผู้ปฏิบัติจะได้รับการดูแลให้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วย

ความโปร่งใสและเป็นธรรมมากที่ สดุ โดยส่วนราชการต่างๆ จะมีการกาํหนด 

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการขึ้ นเ พ่ือการนี้  โดย

คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ กล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือความเป็นมาตรฐานและความเป็น

ธรรมในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ก่อนที่ จะเสนอผลการ

ประเมินต่อผู้มีอาํนาจสัง่เล่ือนเงินเดือน 
 

ลอ้มกรอบท่ี ๒.๓: องคป์ระกอบคณะกรรมการกลัน่กรองในระดบักรม และ ระดบัจงัหวดั 

 การจดัองค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับกรม และ ระดับจงัหวดั จะเป็นไปดงัแสดงตามตาราง

ขา้งล่างน้ี โดยส่วนราชการอาจพิจารณาใหมี้คณะกรรมการกลัน่กรองในระดบัต่ํากว่ากรม หรือ จงัหวดั เพ่ิมเติมได้

ตามความเหมาะสม  

๑. องค์ประกอบคณะกรรมการกลัน่กรองผลการปฏิบติัราชการระดบักรม 

รองหัวหน้าส่วนราชการผู้รับผดิชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

(Chief Human Resource Officer: CHRO) 

ประธาน 

ข้าราชการพลเรือนสามัญอื่ นตามที่ หัวหน้าส่วนราชการเหน็สมควร กรรมการ 

หัวหน้าหน่วยงานที่ รับผดิชอบงานการเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการ เลขานุการ 

๒.  องค์ประกอบคณะกรรมการกลัน่กรองผลการปฏิบติัราชการระดบัจงัหวดั 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับผดิชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของจังหวัด (Chief Human Resource Officer: CHRO) 

ประธาน 

ข้าราชการพลเรือนสามัญอื่ นตามที่ ผู้ว่าราชการเหน็สมควร กรรมการ 

หัวหน้าหน่วยงานที่ รับผดิชอบงานการเจ้าหน้าที่ ของจังหวัด เลขานุการ 

 
 ในการดาํเนินการดังกล่าว ส่วนราชการหน่ึงๆ หรือ จังหวัดหน่ึงๆ จะทาํการ

แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหน่ึงชุด ทั้งน้ี หากพิจารณาเหน็ควร ส่วนราชการ

อาจกาํหนดให้มีคณะกรรมการกล่ันกรองระดับสาํนัก/กองด้วยกไ็ด้ โดย
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สามารถกาํหนดองค์ประกอบคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏบิัติราชการ

ระดับสาํนัก/กอง ตามที่ เหน็เหมาะสม 

๒.๓  แบบฟอรม์ท่ีใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
การดําเนินการตามแนวทางของระบบการประเมินผลปฏิบัติงาน ดังที่ กล่าว 

ในข้างต้น จะกระทาํควบคู่ไปกบัการใช้แบบฟอร์ม เพ่ือบันทกึข้อตกลงตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เพ่ือใช้ในการประเมินผลสมัฤทธิ์ ของงาน และเพ่ือระบุสมรรถนะที่ จะประเมิน ในช่วงเร่ิมรอบ

การประเมิน  

เมื่ อถึงเวลาสิ้นสุดรอบการประเมิน แบบฟอร์มดังกล่าวจะถูกนาํมาใช้ในการสรุป

คะแนนการประเมิน บนัทกึการแจ้งผลการประเมิน ตลอดจนกาํหนดแผนการพัฒนาบุคลากร 

แบบฟอร์มที่ ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบด้วยแบบฟอร์ม ๓ 

แบบ ที่ มีความเกี่ ยวเน่ืองกนั ดังน้ี 

แบบฟอรม์ท่ี ๑: แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ประกอบด้วย 

เอกสารจาํนวน ๓ หน้า ใช้เพ่ือสรุปผลคะแนนการประเมิน บันทกึการแจ้งผลการ

ประเมิน และบนัทกึแผนการพัฒนาบุคลากร ทัง้น้ีในสว่นราชการเดียวกนัใหใ้ชแ้บบ

สรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการรูปแบบเดียวกนั 

แบบฟอรม์ท่ี ๒: แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ ใช้เพ่ือระบุสมรรถนะที่ จะ

ประเมิน และใช้เพ่ือประเมินสมรรถนะ โดยคะแนนที่ ได้จากแบบฟอร์มน้ี จะ

นาํไปใช้คาํนวณคะแนนผลการประเมินในแบบฟอร์มที่  ๑ ในส่วนองค์ประกอบด้าน

พฤติกรรมการปฏบิตัิราชการ (สมรรถนะ) 
แบบฟอร์มที่  ๒ น้ีเป็นเอกสารแนบเข้ากบัแบบฟอร์มที่  ๑ ซึ่ งส่วนราชการอาจ

ออกแบบแบบฟอร์มสาํหรับใช้เฉพาะส่วนราชการได้ 

แบบฟอรม์ท่ี ๓: แบบกําหนดและประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน ใช้เพ่ือระบุ

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายซึ่ งตกลงกันระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้บังคับบัญชาหรือผู้

ประเมิน และใช้เพ่ือประเมินผลสมัฤทธิ์ ของงาน โดยคะแนนที่ ได้จากแบบฟอร์มน้ี 

จะนาํไปใช้คิดคะแนนผลการประเมินในแบบฟอร์มที่  ๑ ในส่วนองค์ประกอบด้าน

ผลสมัฤทธิ์ของงาน 

แบบฟอร์มที่  ๓ น้ีเป็นเอกสารแนบเข้ากบัแบบฟอร์มที่  ๑ ซึ่ งส่วนราชการอาจ

ออกแบบสาํหรับใช้เฉพาะส่วนราชการได้ 
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ลอ้มกรอบที่ ๒.๔: ความสมัพนัธร์ะหว่างแบบฟอรม์ทั้งสามแบบ 

     
         

   

 

แบบฟอรม์ที่ ๑ ไดแ้กแ่บบสรุปผลการปฏิบตัิราชการ

ซึ่งเป็นแบบฟอร์มหลักที่ภายในทุกส่วนราชการใช ้

เหมือนกนั ประกอบดว้ยเอกสารจาํนวน ๓ หนา้ 

 

หนา้ที่ ๑: ใชร้ะบุขอ้มูลเกี่ยวกบัผูร้ับการประเมิน  
(ผูป้ฏิบตัิ) ผูป้ระเมิน และ รอบการประเมิน 

 

หนา้ที่ ๒: ประกอบดว้ย 

-  ส่วนที่  ๒: การสรุปผลการประเมิน ใหน้ํา

คะแนนการประเมินในส่วนของผลสัมฤทธิ์

ของงาน คะแนนการประเมินสมรรถนะและ

คะแนนการประเมินองค์ประกอบอื่นๆ (ถา้มี) 
มากรอกลงในตารางแลว้คํานวณคะแนนผล

การปฏิบตัิราชการ 
-  ส่วนที่  ๓: แผนพฒันาผลการปฏบิัติราชการ

รายบุคคล ให้ระบุแนวทางสําหรับพัฒนา

บุคลากรภายหลังจากไดม้ีการปรึกษาหารือ

เรื่องผลการปฏิบตัิราชการ เมื่อสิ้นสดุรอบการ

ประเมินแลว้ 
 

หนา้ที่ ๓: ใชเ้พื่อการลงนามของผูเ้กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก ่

ผู ้รับการประเมิน (ผู ้ปฏิบัติ) ผู ้ประเมิน 

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไป เป็นตน้ 

คะแนน
ประเมินผล

สัมฤทธ์ของงาน 
คะแนน    
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

คะแนน    
ประเมิน
สมรรถนะ 
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ล้อมกรอบที่  ๒.๔ ข้างต้นสรุปความสมัพันธ์ระหว่างแบบฟอร์มทั้งสาม อย่างไรกด็ี

ในทางปฏบิตัิเมื่ อส่วนราชการนาํไปใช้จริง แบบกาํหนดและประเมินสมรรถนะ (แบบฟอร์มที่  ๒) 

และ แบบกําหนดและประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน (แบบฟอร์มที่  ๓) ซึ่ งเป็นเอกสารแนบอาจ

แตกต่างไปจากตัวอย่างที่ แสดงไว้ เน่ืองจากส่วนราชการสามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะใช้

แบบฟอร์มตามตัวอย่างที่ เสนอแนะโดยสาํนักงาน ก.พ. หรือจะใช้แบบฟอร์มที่ ส่วนราชการ

พัฒนาขึ้นเองเป็นการเฉพาะกไ็ด้ โดยส่วนราชการต้องประกาศให้ข้าราชการในสงักดัทราบโดย

ทัว่กนั 

 

ลอ้มกรอบท่ี ๒.๕: การเลือกใชแ้บบฟอรม์ 

 ส่วนราชการสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัแบบฟอรม์ฯต่างๆ ท่ีจะนํามาใชใ้นการประเมินผลปฏิบติังาน ดงัน้ี 

-  แบบฟอรม์ท่ี ๑: แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการ      ตอ้งใชต้ามแบบท่ีกาํหนด 

- แบบฟอรม์ท่ี ๒: แบบกาํหนดและประเมินสมรรถนะ 

- แบบฟอรม์ท่ี ๓: แบบกาํหนดและประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน 

 

 

ในกรณีท่ีส่วนราชการตดัสินใจใชแ้บบฟอรม์ท่ี ๒ และแบบฟอร์มท่ี ๓ ท่ีแตกต่างไปจากตวัอย่างในคู่มือน้ี แบบฟอร์ม

ท่ีจะใชต้อ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัน้ี 

ขอ้กําหนดสําหรบั 

แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ  

(แบบฟอรม์ท่ี ๒) 

ขอ้กําหนดสําหรบั 

แบบกําหนดและประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน 

(แบบฟอรม์ท่ี ๓) 

- ต้องมีข้อมูลดังน้ี 

  ‐ สมรรถนะ 
  - ระดับสมรรถนะของตาํแหน่ง 

  ‐ คะแนนการประเมินในแต่ละหัวข้อของสมรรถนะ 
   
‐ ต้องสามารถคาํนวณคะแนนรวมของการประเมินสมรรถนะได้ 

โดยคะแนนรวมเท่ากบั ๑๐๐ คะแนน 

 

- ต้องมีข้อมูลดังน้ี 

  ‐ ตัวช้ีวัด 

  - ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 

  ‐ คะแนนการประเมินในแต่ละข้อของตัวช้ีวัด 
   
‐ ต้องสามารถคาํนวณคะแนนรวมของการประเมินผลสมัฤทธิ์
ของงานได้ โดยคะแนนรวมเท่ากบั ๑๐๐ คะแนน 

 

 

 

 

เอกสารแนบท่ีส่วนราชการสามารถเลือกได ้
ระหวา่งแนวทางใดแนวทางหน่ึงดงัน้ี 

๑. ใชแ้บบฟอรม์ตามตวัอย่าง 
๒. ใชแ้บบฟอรม์ท่ีส่วนราชการมีอยู่แลว้ 
๓. ใชแ้บบฟอรม์ท่ีพฒันาขึ้นใหม่โดยเฉพาะ 
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๒.๔  ขั้นตอนการดําเนินการโดยรวมของระบบประเมินผลการปฏิบติัราชการและการใช้

แบบฟอรม์ 

การดําเนินการตามระบบการประเมินผลปฏิบัติงานในรอบการประเมินผลการ

ปฏบิัติราชการหน่ึงๆ อาจแบ่งได้เป็น ๓ ช่วง คือ  (๑) เมื่ อเร่ิมรอบการประเมิน (๒) ระหว่าง

รอบการประเมิน และ (๓) เมื่ อครบรอบการประเมิน ในหัวข้อน้ีจะกล่าวถงึกจิกรรมที่ จะเกดิขึ้น

ในแต่ละช่วง โดยจะแสดงให้เหน็ความเช่ือมโยงกบัแบบฟอร์มที่ ได้กล่าวถงึในหัวข้อที่ ผ่านมา  

 

แผนภาพท่ี ๒.๒: การดาํเนนิการตามระบบการประเมินผลการปฏิบติัราชการในหนึ่ งปี 
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ช่วงท่ี ๑: เม่ือเร่ิมรอบการประเมิน  
เมื่ อเ ร่ิมรอบการประเมินหน่ึงๆ ผู้ รับการประเมินจะทําความตกลงร่วมกับ

ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินเกี่ ยวกับผลสัมฤทธิ์ ของงานที่ จะเกิดขึ้ นในช่วงรอบการ

ประเมินน้ัน โดยต้องมีการกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ตลอดจนทบทวน

สมรรถนะที่ คาดหมายในตําแหน่งงานที่ รับผิดชอบ และเมื่ อได้ข้อตกลงแล้วให้

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม  

 

๑. ระบุขอ้มูลของผูร้บัการประเมิน (ผูป้ฏิบติั) และ

ระบุวา่เป็นการประเมินในรอบการประเมินใด ระหวา่ง

รอบท่ี ๑ หรือ ๒ เป็นตน้ 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากการดําเนินการในช่วงน้ี

เป็นช่วงเร่ิมรอบการประเมิน จึงใหผู้ร้ับการประเมิน

กรอกเพียงขอ้มูลในหนา้ท่ี ๑ น้ีเท่านัน้ โดยยงัไม่ตอ้ง

กรอกขอ้มูลใดในหนา้ท่ี ๒ และ ๓ เน่ืองจากยังไม่มี

ขอ้มลูผลการประเมินใดๆ เกิดข้ึนในชว่งน้ี 
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เมื่ อกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ลงในแบบฟอร์มแล้ว ให้ผู้รับการประเมิน  
(ผู้ปฏบิัติ) รวบรวมเอกสาร โดยนาํแบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ พร้อมทั้ง 
แบบกําหนดและประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน ซึ่ งเป็นเอกสารแนบ เยบ็แนบท้าย 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการซึ่ งเป็นเอกสารหลัก แล้วนําส่ง

หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการเพ่ือเกบ็รักษาต่อไป  

ทั้งน้ี ผู้รับการประเมิน (ผู้ปฏบิัติ) ควรสาํเนาเอกสารดังกล่าวเกบ็ไว้กบัตนชุดหน่ึง
เพ่ือใช้สาํหรับการอ้างองิเมื่ อจาํเป็น 

๒. ใน แบบกาํหนดและประเมนิสมรรถนะ ให้ระบุ

ชื่ อผูร้บัการประเมิน (ผูป้ฏิบติั) และผูป้ระเมิน โดย

ใหร้ะบุรอบการประเมิน พรอ้มลงนามดว้ย 

๓. ระบุสมรรถนะท่ีจะประเมิน พรอ้มทัง้ระดบั

สมรรถนะท่ีคาดหวงั 

สมรรถนะท่ีประเมินอย่างนอ้ยตอ้ง

ประกอบดว้ยสมรรถนะ ๕ ดา้นตามท่ี ก.พ. กาํหนด 

และสว่นราชการอาจกาํหนดเพ่ิมเติมดว้ยกไ็ด ้

๔. ใน แบบกาํหนดและประเมนิผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ระบุชื่ อผูร้บัการประเมิน (ผูป้ฏิบติั) และผูป้ระเมิน 

โดยใหร้ะบุรอบการประเมิน พรอ้มลงนามดว้ย 

๕. ระบุตวัชี้วดัผลงาน คะแนนตามระดบัค่า

เป้าหมาย พรอ้มทัง้นํา้หนกัของตวัชี้วดัแต่ละตวั โดย

นํา้หนกัทกุตวัเม่ือรวมกนัตอ้งเท่ากบั ๑๐๐ % 
 
ตวัชี้วดัผลงาน คะแนนตามระดบัค่าเป้าหมาย และ 

นํา้หนกัของตวัชี้วดั ตอ้งสะทอ้นผลการปฏิบติั

ราชการท่ีเป็นท่ีตกลงเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งผู ้

ปฏิบติั และผูป้ระเมิน โดยเทคนิคการกาํหนด

ตวัชี้วดันัน้จะไดก้ล่าวโดยละเอียดในบทท่ี ๓ ต่อไป 
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ช่วงท่ี ๒: ระหว่างรอบการประเมิน 
ในระหว่างรอบการประเมินเป็นช่วงเวลาที่ ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานเพ่ือให้

เกิดผลงานตามที่ ได้เหน็ตกลงร่วมกันไว้เมื่ อเร่ิมต้นรอบการประเมิน  ผู้ปฏิบัติพึง

ติดตามงานที่ รับผิดชอบ พิจารณาปัญหาและหนทางแก้ไข ปรึกษาหารือกับ

ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ

บรรลุผลตามที่ ได้ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งควรพิจารณาพฤติกรรมการปฏบิัติราชการ

ของตนว่าสามารถทาํได้เท่ากบั หรือดีกว่าระดับสมรรถนะของตาํแหน่งหรือไม่ และ

ควรปรับเปล่ียนพฤติกรรม หรือพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีพฤติกรรมหรือสมรรถนะ

ตามที่ ควรจะเป็น 
เน่ืองจาก งานของภาครัฐเป็นงานที่ มีการเปล่ียนแปลงสงู ทาํให้เป้าหมายการปฏบิัติ

ราชการอาจผิดแผกไปจากที่ ได้ตกลงกันไว้เมื่ อเร่ิมรอบการประเมิน ในกรณี

ดังกล่าว ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินอาจทาํให้คาํปรึกษาช้ีแนะแก่ผู้รับการประเมิน 
ในการปรับเปล่ียนตัวช้ีวัด และคะแนนตามระดับค่าเป้าหมายที่ ได้ตกลงกนัไว้แต่แรก

กไ็ด้ และให้ปรับปรงุแก้ไขข้อมูลในแบบกาํหนดและประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานด้วย 

 

 
 

 

 

๑. ปรบัเปล่ียนตวัชี้วดั และคะแนนตามระดบัค่า

เป้าหมาย รวมทัง้นํา้หนกัตวัชี้วดัเพ่ือสะทอ้นการ

เปล่ียนแปลงของงานในระหวา่งรอบการประเมิน 

โดยอาจกระทาํดงัน้ี 
 

-  ตดัตวัชี้วดั และค่าเป้าหมายออกไป 
-  คงตวัชี้วดัไว ้แต่ปรบัค่าเป้าหมายใหม่ 
-  เพ่ิมตวัชี้วดัและค่าเป้าหมายเพ่ือสะทอ้นงานท่ี
เพ่ิมเขา้มาใหม่ 
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ช่วงท่ี ๓: เม่ือครบรอบการประเมิน 
เมื่ อครบรอบการประเมิน ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินจะประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของผู้รับการประเมิน โดยจะพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมินซึ่ ง

ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ ของงาน และองค์ประกอบด้าน

สมรรถนะ ทั้งน้ี กรณีที่ ส่วนราชการมีการกาํหนดองค์ประกอบอื่ นๆ นอกเหนือจากน้ี 

ผู้ประเมินกต้็องประเมินองค์ประกอบเหล่าน้ันด้วย 
การประเมินจะเร่ิมจากการที่ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ นาํส่งเอกสารการประเมินของ

ผู้รับการประเมินให้แก่ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินเพ่ือพิจารณาประเมินผล และให้

คะแนนลงในแบบฟอร์ม 
ในการประเมินองค์ประกอบด้านผลสมัฤทธิ์ ของงาน ให้อ้างองิตัวช้ีวัด และคะแนน

ตามระดับค่าเป้าหมายที่ ระบุอยู่ในแบบกาํหนดและประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน 

 

 
 
 

ในการประเมินองค์ประกอบด้านสมรรถนะ ผู้ประเมินอาจดําเนินการตามแบบ

กําหนดและประเมินสมรรถนะตามตัวอย่างก็ได้ โดยให้อ้างอิงพจนานุกรม

สมรรถนะ (Competency Dictionary) และระดับสมรรถนะของตาํแหน่ง 

๑. ประเมินและใหค้ะแนนประเมิน โดยเปรียบเทียบ

ผลการปฏิบติัราชการจริง กบัค่าเป้าหมาย หากผล

การปฏิบติัราชการจริงมีค่าตรงกบัค่าเป้าหมายใด ก็

ใหไ้ดค้ะแนนตามค่าคะแนนของค่าเป้าหมายนัน้ 

ทัง้น้ี คะแนนการประเมินจะมีค่าอยู่ระหวา่ง ๑ ถึง ๕ 

๒. คํานวณคะแนนแต่ละขอ้ ดงัน้ี 
 
คะแนนรวม = คะแนนผลการประเมิน x นํา้หนกั x ๒๐ 

 
จากนัน้ใหร้วมคะแนนของทกุตวัชี้วดัผลงาน  

ทัง้น้ีคะแนนเต็มจะเท่ากบั ๑๐๐ 
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๓. ประเมินและใหค้ะแนนประเมินสมรรถนะ โดย

พิจารณาจากพฤติกรรมของผูป้ฏิบติัในรอบการ

ประเมินท่ีผ่านมา 
 
อน่ึง คะแนนการประเมินจะมีค่าระหวา่ง ๑ ถึง ๕ 

โดยการประเมินจะอา้งอิงเกณฑก์ารประเมินท่ีจะได ้

กล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป 

๔. คํานวณคะแนนแต่ละขอ้ ดงัน้ี 
 
คะแนนรวม = คะแนนผลการประเมิน x นํา้หนกั x ๒๐ 

 
จากนัน้ใหร้วมคะแนนของทกุรายการ ทัง้น้ีคะแนนเต็ม

จะเท่ากบั ๑๐๐ 

 

๕. นําคะแนนการประเมินท่ีไดจ้ากแบบกาํหนดและ

ประเมนิผลสัมฤทธ์ิของงาน และคะแนนการประเมินท่ี

ไดจ้ากแบบกาํหนดและประเมนิสมรรถนะมากรอกใน

สว่นการสรุปผลการประเมินในแบบสรุปการประเมินผล

การปฏิบติัราชการ (แบบฟอรม์ท่ี ๑ หนา้ท่ี ๒) จากนัน้

จงึคํานวณคะแนนผลการปฏิบติัราชการ 

 
ตวัอย่าง องค์ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) นํ้าหนัก(ข) รวมคะแนน (กxข) 

องค์ประกอบท่ี ๑: ผลสัมฤทธิ์ของงาน ๗๐ ๗๐% ๔๙ 

องค์ประกอบท่ี ๒: พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ๘๐ ๓๐% ๒๔ 

องค์ประกอบท่ี ๓: องค์ประกอบอื่นๆ ซ่ึงส่วนราชการกําหนด    

รวม ๑๐๐% ๗๓ 

 

คะแนนจากแบบกาํหนดและประเมินสมรรถนะ 

คะแนนจากแบบกาํหนดและประเมินผลสมัฤทธิ์ของงาน 
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จากการดาํเนินการต่างๆ เกี่ ยวกบัการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามที่ ได้แสดง

ในข้างต้น พบว่ามีผู้เกี่ ยวข้องอยู่หลายฝ่ายที่ มีบทบาทหน้าที่ ดังสรุปอยู่ในล้อมกรอบที่  ๒.๖ 

ต่อไปน้ี 

 
 

๖. ระบุแผนพฒันาผลการปฏบิัติราชการ

รายบุคคล ท่ีไดม้าจากการปรึกษาหารือระหวา่ง

ผูป้ระเมินกบัผูร้บัการประเมิน โดยใหร้ะบุ

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี: 

- สมรรถนะท่ีควรไดร้บัการพฒันา 
- กิจกรรมสาํหรบัการพฒันา 
- กรอบระยะเวลาในการพฒันา 

เมื่ อได้คะแนนผลการปฏบิตัิราชการออกมา ให้ผู้

ประเมินแจ้งผลการประเมินแก่ผู้รับการประเมิน 

พร้อมให้การปรึกษาช้ีแนะแนวทางปรับปรงุ และ

พัฒนาต่อไป 

จากน้ัน ผู้ประเมินต้องส่งแบบฟอร์มไปยัง

หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการ 

๗. ลงนามผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการประเมิน 
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ลอ้มกรอบท่ี ๒.๖: บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละช่วงในรอบการประเมิน 

เม่ือเร่ิมรอบการประเมิน ระหว่างรอบการประเมิน เม่ือครบรอบการประเมิน 
ผูป้ระเมิน:  
•  ร่วมกบัผู้รับการประเมินในการวาง
แผนการปฏบิัติราชการ กาํหนด

เป้าหมาย ระดับความสาํเรจ็ของงานที่

คาดหมาย ตวัช้ีวัดความสาํเรจ็ดังกล่าว

ของผู้รับการประเมนิ รวมถงึระดับ

สมรรถนะที่ คาดหวงัจากผู้รับการ

ประเมิน 
•  แจ้งหลักเกณฑก์ารประเมิน 

ผูป้ระเมิน:  
•  ตรวจสอบติดตามการปฏบิัติราชการ
ของผู้รับการประเมนิ 
•  ให้คาํปรึกษา แนะนาํ และช่วยเหลือ
ผู้รับการประเมินในกรณเีกดิ

ข้อขัดข้องในการทาํงาน เพ่ือให้ผู้รับ

การประเมินสามารถปฏบิัติราชการ

ได้บรรลุเป้าหมายตามที่ กาํหนดไว้ 
•  ปรับเปล่ียน เพ่ิม ลด ตัวช้ีวัด หรือ

ค่าเป้าหมายผลงานตามสถานการณ ์

ผูป้ระเมิน: 
•  ประเมินผลการปฏบิัติราชการของผู้รับการประเมิน
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ ได้ทาํความตกลงร่วมกนั 

และประกาศให้ทราบโดยทัว่กนัเมื่ อช่วงเร่ิมรอบการ

ประเมิน 

•  แจ้งผลการประเมนิ และให้คาํปรึกษาช้ีแนะแก่ผู้รับ

การประเมินเป็นรายบุคคลแบบตัวต่อตัว 

•  เกบ็แบบสรปุผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการไว้
ที่ สาํนัก/กอง เป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี 

•  ดาํเนินการเช่นเดยีวกบัช่วง “เร่ิมรอบการประเมิน” 

ผูร้บัการประเมิน:  
•  ร่วมกบัผู้ประเมินในการวางแผนการ
ปฏบิัติราชการ กาํหนดเป้าหมาย 

ระดับความสาํเรจ็ของงานที่ คาดหมาย 

ตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ดังกล่าวของผู้รับ

การประเมิน รวมถงึระดับสมรรถนะที่

คาดหวังจากผู้รับการประเมิน 

ผูร้บัการประเมิน:  
•  ขอคาํปรึกษา คาํแนะนาํ และความ
ช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา/ผู้

ประเมิน ในกรณทีี่ เกดิข้อขัดข้องใน

การปฏบิัติราชการ 

ผูร้บัการประเมิน:  

•  ลงนามรับทราบผลการประเมิน 

•  รับข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินนาํไป
ปรับปรงุการปฏบิตัิราชการต่อไป 

•  ดาํเนินการเช่นเดยีวกบัช่วง “เร่ิมรอบการประเมิน” 

 

คณะกรรมการกลัน่กรองผลการ

ประเมินผลการปฏิบติัราชการ: 

- 

 

คณะกรรมการกลัน่กรองผล

การประเมินผลการปฏิบติั

ราชการ: 

- 

 

คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินผล

การปฏิบติัราชการ: 

•  พิจารณากล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการ/

จังหวัด เพ่ือความเป็นมาตรฐานและความเป็นธรรม

ในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน 

•  เสนอผลการประเมินต่อผู้มีอาํนาจสั่งเล่ือนเงนิเดือน 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบงานการ

เจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการ/

จงัหวดั: 

•  ยกร่างประกาศหลักเกณฑเ์สนอผู้มี
อาํนาจพิจารณา 

•  แจ้งประกาศให้ทราบทัว่กนั 

 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบงานการ

เจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการ/

จงัหวดั: 

•  เตรียมแบบฟอร์ม/เอกสารต่าง ๆ 

เพ่ือให้ผู้ประเมินนาํไปใช้ประเมิน 

 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบงานการเจา้หนา้ท่ีของ

ส่วนราชการ/จงัหวดั: 

•  รวบรวมผลการประเมินผลการปฏบิตัริาชการจาก
สาํนัก/กอง นาํส่งคณะกรรมการกล่ันกรองผลการ

ประเมินผลการปฏบิัติราชการระดับจังหวัด/กรม 

•  เตรียมประกาศรายนามข้าราชการที่ มีผลการปฏบิัติ
ราชการในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” กรณี

ประกาศระดับกรม/จังหวัด 

•  เกบ็ผลการปฏบิัตริาชการของข้าราชการแต่ละรายไว้
ในแบบบันทกึประวัติข้าราชการ 

หวัหนา้ส่วนราชการ/จงัหวดั: 

•  กาํหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

•  พิจารณาลงนามในประกาศหลักเกณฑ ์

หวัหนา้ส่วนราชการ/จงัหวดั: 

•  ติดตามกาํกบัการปฏบิัติราชการใน
ภาพรวม 

หวัหนา้ส่วนราชการ/จงัหวดั 

•  ลงนามในประกาศรายนามข้าราชการที่ มีผลการ
ปฏบิัติราชการในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” 

•  สั่งประกาศรายนามดังกล่าวให้ทราบทัว่กนัในส่วน
ราชการ/จังหวัด 
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บทที่  ๒ ที่ ผ่านมาได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการโดยรวม จะเหน็ได้ว่าการประเมินผลการปฏบิัติราชการน้ันจะประกอบด้วยการประเมิน

ปัจจัยอย่างน้อย ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงาน และ การประเมิน

สมรรถนะ โดยผลคะแนนการประเมินทั้งสององค์ประกอบจะถูกนาํมาใช้ในการคาํนวณสรุป

คะแนนผลการปฎบิตัิราชการ ซึ่ งนาํมาไปใช้ในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนต่อไป 

ในบทที่  ๓ น้ีจะกล่าวถึงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนของการ

ประเมินผลสมัฤทธิ์ ของงาน โดยครอบคลุมกรอบแนวคิดและวิธีการต่างๆที่ จะนาํมาใช้กับการ

ประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานดังกล่าว 

 

๓.๑  การประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงานน้ัน โดยพ้ืนฐานเป็นการประเมินที่ พิจารณาจาก 

ผลการปฏบิัติราชการที่ เกดิขึ้นจริงในรอบการประเมินว่าได้ตามค่าเป้าหมาย (Goals) มากน้อย

เพียงใด ทั้งน้ี ผู้ปฏบิัติที่ สามารถปฏบิัติงานได้ผลที่ ดีเมื่ อเทยีบกับค่าเป้าหมายจะได้รับคะแนน

การประเมินผลสมัฤทธิ์สงูกว่าผู้ปฏบิตัิที่ ปฎบิตัิได้ผลที่ ด้อยกว่า  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงาน จะเร่ิมจากการกาํหนดตัวช้ีวัด (KPI หรือ Key 

Performance Indicator) จากน้ันจึงกาํหนดค่าเป้าหมาย (Goal) เพ่ือเป็นเกณฑใ์นการวัดผล

สมัฤทธิ์ ของงาน โดยค่าเป้าหมายจะต้องสะท้อนต่อเจตจาํนงค์ (Intention) ของผลหรือสิ่ งที่

ต้องการให้บรรลุผล ภายหลังจากที่ ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติจนครบรอบการประเมินแล้ว กท็าํการ

ประเมินโดยเทยีบผลที่ ทาํได้จริง (Actual Result) กบัเกณฑค่์าเป้าหมายที่ ตั้งไว้ เพ่ือสรุปเป็น

คะแนนการประเมินผลสมัฤทธิ์  

การประเมินผลสมัฤทธิ์ ของงานจากการกาํหนดตัวช้ีวัดน้ัน สามารถกระทาํได้หลาย

วิธี ซึ่ งจะได้กล่าวโดยละเอียดในบทที่  ๓ น้ีเพียง ๔ วิธี ผู้ปฏิบัติพึงเลือกวิธีที่ เหมาะสมกับ

ลักษณะงานของตน โดยอาจเลือกวิธใีดวิธหีน่ึงหรืออาจใช้มากกว่าหน่ึงวิธผีสมผสานกนั ดังน้ี 

๑. การถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลสาํเรจ็ของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method) 

๒. การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer-focused Method) 

การประเมนิผลสัมฤทธ์ิของงาน 
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๓. การไล่เรียงตามผงัการเคล่ือนของงาน (Workflow-charting Method) 

๔. การประเมินความรู้ความสามารถ และทกัษะในการปฏบิตัิราชการ 

 

ล้อมกรอบที่  ๓.๑: การกาํหนดตัวช้ีวัด และการประเมินผลสมัฤทธิ์ของงาน 

เม่ือเร่ิมรอบการประเมินหน่ึงๆ ผูป้ฏิบติัและผูบ้งัคบับญัชา (หรือผูป้ระเมิน) จะตอ้งร่วมกนัพิจารณากาํหนดตวัชี้วดั 

และ ค่าเป้าหมายซ่ึงสะทอ้นต่อเป้าหมายการปฏิบติัราชการท่ีจะเกิดขึ้นในรอบการประเมินนัน้ๆ โดยเลือกใชว้ธีิการ

ประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานผ่านการกาํหนดตวัชี้วดัวธีิใดวธีิหน่ึงจาก ๔ วธีิ หรือ ผสมผสานกนั ตวัชี้วดั และค่า

เป้าหมาย จะถกูบนัทึกไวใ้น “แบบฟอรม์กาํหนดและประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน” 

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย จะเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและผลกัดนัใหก้ารปฏิบติัในรอบการประเมินนัน้เป็นไป

ตามท่ีไดว้างไว ้และเม่ือส้ินสดุรอบการประเมิน ผูบ้งัคบับญัชา หรือ ผูป้ระเมิน จะทาํการพิจารณาผลการปฏิบติั

ราชการจริง เทียบกบัค่าเป้าหมายท่ีตกลงกนัไว ้เพ่ือสรุปเป็นผลการประเมินต่อไป 

 

การถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลสําเร็จของ
งานจากบนลงล่าง (Goal 

Cascading Method)

การสอบถามความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ (Customer-focused 

Method)

การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน 
(Workflow-charting Method)

การประเมินความรู้ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติราชการ

องค์ประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

‐ตัวช้ีวัด
‐ค่าเปาหมาย

หน่ึงรอบการประเมิน

ใช้ตัวช้ีวัด และค่า
เปาหมายเปนเคร่ืองมือ
ในการติดตามความ
คืบหน้าและผลการ

ปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานจริง ณ.วัน
สิ้นสุดรอบการประเมิน 
เทียบกับค่าเปาหมาย

ท่ีต้ังไว้

ผลการปฏิบัติงานจริง 
(Actual Result)

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน

บันทึกข้อตกลงลงใน
แบบฟอร์มฯ

ต้นรอบการประเมิน: 
วางแผนปฏิบัติงาน

ระหว่างรอบการ

ประเมิน: ติดตาม
ครบรอบการ

ประเมิน: ประเมินผล

บันทึกผลประเมินลง
ในแบบฟอร์มฯ
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๓.๒  การตั้งตวัช้ีวดั (KPI) 

วิธกีารตั้งตัวช้ีวัด มีด้วยกนัอย่างน้อย ๔ วิธี ดังที่ ได้กล่าวไปในข้างต้น ส่วนราชการ

โดยผู้ประเมินและผู้ปฏิบัติสามารถเลือกใช้วิธีการตั้งตัวช้ีวัดทั้ง ๔ วิธีน้ีเป็นแนวทางในการ

กาํหนดตัวช้ีวัดเพ่ือใช้ในการประเมินผลสมัฤทธิ์ ของงานตามความเหมาะสม โดยการพิจารณา

เลือกใช้วิธกีารตั้งตัวช้ีวัด มีข้อแนะนาํดังแสดงในตารางที่  ๓.๑ ข้างล่างน้ี 

 

ตารางที่  ๓.๑: วิธกีารกาํหนดตัวช้ีวัด และ ลักษณะงานที่ เหมาะสม 

วิธีการกําหนดตวัช้ีวดั           

สําหรบัการประเมินผลงาน ลกัษณะงานท่ีเหมาะสมกบัวิธีการประเมิน 

๑. การถ่ายทอดตัวช้ีวดัผลสาํเรจ็ของงานจาก
บนลงล่าง (Goal Cascading Method) 

•  การประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานตามคาํรับรองการปฏบิตัิราชการ หรืองานตามแผนปฏบิัติ
ราชการ 

•  การประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานของผู้ดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร เช่น หัวหน้าส่วน

ราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ดาํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ เช่น 

ผู้อาํนวยการสาํนัก และผู้อาํนวยการกอง 
๒. การสอบถามความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ (Customer-focused Method) 

•  การประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานตามหน้าที่ ความรับผดิชอบหลักของหน่วยงานซ่ึงไม่ปรากฏ
ในคาํรับรองการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ งานของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานกอง

คลัง งานการเจ้าหน้าที่  งานธรุการ 
๓. การไล่เรียงตามผงัการเคล่ือนของงาน 

(Workflow-charting Method)  
•  การประเมินงานที่ ผลผลิตในแต่ละขั้นตอนอยู่ภายในสาํนัก/กองเดียวกนั เช่น งานจัดทาํ

วารสารประจาํเดือนของส่วนราชการ งานจัดทาํวาระการประชุมและบันทกึประกอบการ

ประชุมคณะกรรมการประจาํ และงานตรวจสอบคาํสั่ง 
๔. การประเมินความรู้ความสามารถ และ

ทกัษะในการปฏบิัติราชการ  
•  การประเมินข้าราชการผู้ยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏบิตัิหน้าที่ ราชการเน่ืองจากผู้อยู่
ระหว่างทดลองปฏบิัติหน้าที่ ราชการอาจยังไม่สามารถผลิตผลงานออกมาได้อย่างชัดเจน

ภายในช่วงระยะเวลาที่ ประเมิน 

 

 

๓.๒.๑  การถา่ยทอดตวัช้ีวดัผลสาํเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal-cascading Method) 

การกาํหนดตัวช้ีวัดโดยวิธีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลสาํเร็จของงานจากบนลงล่าง 

(Goal-cascading Method) เป็นการกาํหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของผู้ปฏบิัติโดยการทยอย

กาํหนดจากระดับสูงของส่วนราชการถ่ายทอดไปสู่ระดับต่างๆในส่วนราชการ การดาํเนินการ

โดยวิธน้ีีส่วนราชการจะเร่ิมจากการพิจารณาตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ ระดับสงูสดุของหน่วยงาน

เป็นจุดตั้งต้น จากน้ันจึงกระจายตัวช้ีวัดลงไปสู่หน่วยงานและบุคลากรตามระดับช้ันต่างๆ จาก

ระดับผู้บริหารระดับกรม ไปสู่ผู้บริหารระดับกองหรือสาํนัก ไปสู่ผู้บริหารระดับฝ่าย และผู้

ปฏบิตัิในระดับต่างๆ ตามลาํดับ แผนภาพที่  ๓.๑ ได้แสดงให้เหน็ถึงการถ่ายทอดเป้าหมายการ

ปฏบิตัิราชการตามแนวทางน้ีให้เหน็อย่างง่ายๆ 
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แผนภาพที่  ๓.๑ : การถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลสาํเรจ็ของงานจากบนลงล่าง (Goal-cascading Method) 

การถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบติังาน

หวัหนา้
สว่นราชการ

รองหวัหนา้  
สว่นราชการ

ผูอ้ํานวยการ
ระดบัสาํนกั/กอง

หวัหนา้หนว่ยงาน
ภายใต ้สาํนกั/กอง

ผูป้ฏบิตังิานทีไ่มม่ ี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ถา่ยทอด และกําหนดเป้าหมาย  
ทีส่อดคลอ้งกับเป้าหมายผลการ
ปฏบิัตงิานในระดับองคก์ร 
(เป้าหมายเชงิยทุธศาสตร)์

กําหนดเป้าหมายงานอืน่ๆ   
ทีม่าจากงานตามภารกจิ  
และงานมอบหมายพเิศษ   
(เป้าหมายงานอืน่ๆ)

 

 

การถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลสาํเร็จของงานจากบนลงล่าง เป็นแนวทางที่ พัฒนาขึ้ นจาก

แนวความคิดที่ ว่า ผลสาํเรจ็ขององค์กรหรือหน่วยงาน คือ ผลรวมของความทุ่มเทของผู้ปฏบิัติ

ทุกคนในหน่วยงาน การที่ ผู้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ประสบความสาํเร็จตาม

เป้าประสงค์ที่ วางไว้น้ัน จาํเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ อีกนัยหน่ึง 

ผู้ใต้บังคับบัญชาควรจะต้องปฏบิัติไปในเป้าประสงค์ของตนที่ มีส่วนผลักดันให้เกดิความสาํเรจ็

ตามเป้าประสงค์ของผู้บังคับบัญชา ซึ่ งที่ สุดแล้วจะร้อยรวมขึ้ นไปผลักดันความสาํเร็จของ

หน่วยงานน่ันเอง ด้วยเหตุน้ี ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของผู้บังคับบัญชาควรถูกถ่ายทอดไปยัง 

ผู้ปฏบิตัิต่างๆ ไล่เรียงกนัไปตามระดับช้ันในองค์กร 
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ล้อมกรอบที่  ๓.๒: 
แนวทางการถ่ายทอด

ตัวช้ีวัดจากบนลงล่าง 

๓ แนวทาง 

 
• มอบหมายความรับผิดชอบ
ท้ัง ตัวช้ีวัด (KPIs) และ 
ค่าเปาหมาย ในแต่ละข้อ 
จากผู้บังคับบัญชาสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังหมด

• มักใช้ในกรณีท่ีเปนการ
มอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

๑. การถ่ายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงานลงมาโดยตรง

หัวหน้า
ส่วนราชการ

รองหัวหน้า  
ส่วนราชการ

ผู้อํานวยการ
ระดับสํานัก/กอง

25

• ยังใช้ตัวชี้วัดเดิมเปนหลัก แต่
อาจกาํหนดระบุพ้ืนที่หรือ
ขอบเขตความรับผิดชอบ และมี
การกําหนดตัวเลขเปาหมายที่
ลดลงตามส่วน

• มักใช้ในกรณีการแบ่งพ้ืนที่
รับผิดชอบ หรือการแบ่งการ
ปฏิบัติงานตามกลุ่มเปาหมาย 

๒. การถ่ายทอดเปาหมายผลการปฏบัิติงาน โดยการแบ่งค่าตัวเลขเปาหมาย

เกษตรอําเภอ

ผู้ปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบตําบล

เกษตรจงัหวัด

ค่าตัวเลขเปาหมายของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ใน
ระดับดียวกันรวมแล้ว
เท่ากับหรือมากกว่า 
ค่าตัวเลขเปาหมายของ
ผู้บังคับบัญชา

26

• มอบหมายงานเพียงบางด้าน หรือ
บางส่วนแก่ผู้ใต้บังคับบญัชา

• จําเปนต้องกําหนด ผลสัมฤทธ์ิหลัก และ
ตัวช้ีวัดท่ีต้องการจากผูใ้ต้บังคับบัญชา
ใหม่

• มักใช้ในกรณทีี่ เปาหมายผลการ
ปฏิบัติงานของตนที่ต้องการถ่ายทอด 
ประกอบข้ึนด้วย เปาหมายการปฏิบัติงาน
ย่อยหลายประการ และต้องการ
มอบหมายเปาหมายผลการปฏิบัติงาน
ย่อยในแต่ละส่วนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่
ละคนรับผิดชอบ

• จําเปนต้องมีความเข้าใจในกระบวนการ
ทํางานที่จะส่งผลต่อเปาหมายผลการ
ปฏิบัติงานของตนก่อน

๓. การถ่ายทอดเปาหมายผล

การปฏิบติังานที่

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ

มอบหมายให้ปฏบิัติงานเพียง

บางด้าน

ผู้อํานวยการ            
กองการเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการ
ผลักดันให้มี IPIP

ผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบการ
จัดการฝกอบรม

ผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบกิจ
กรรการพัฒนาอื่นๆ
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การถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลสาํเร็จของงานจากบนลงล่าง สามารถกระทาํได้ด้วย ๓ 

แนวทาง คือ (๑) ถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการลงมาโดยตรง (๒) ถ่ายทอด

เป้าหมายผลการปฏบิัติราชการโดยการแบ่งค่าตัวเลขเป้าหมาย (๓) ถ่ายทอดเป้าหมายผลการ

ปฏิบัติราชการที่ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเพียงบางด้าน ทั้งน้ีวิธีการทั้ง

สามแนวทางน้ีได้แสดงให้เหน็เป็นตัวอย่างไว้ในล้อมกรอบที่  ๓.๒ 

เมื่ อได้ดาํเนินการถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลสาํเรจ็จากบนลงล่าง พร้อมค่าเป้าหมายแล้ว  

ผู้ปฏบิัติจะทราบถึงตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในงานที่ ตนเองรับผดิชอบซึ่ งเช่ือมโยงกบัเป้าหมาย

ของผู้บังคับบัญชาในระดับที่ สูงขึ้ นไป ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี ก็ให้

พิจารณาผลสาํเร็จของงานที่ เกิดขึ้ นจริงตามตัวช้ีวัดที่ ตกลงกันไว้ ทาํการประเมินเทียบกับค่า

เป้าหมายที่ ตั้งไว้ กจ็ะได้คะแนนการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ 

 

 

๓.๒.๒  การสอบถามความคาดหวงัของผูร้บับริการ (Customer-focused Method) 

วิธกีารนี้ เป็นการประเมินผลการปฏบิัติราชการของผู้ให้บริการสะท้อนผ่านการรับรู้

ของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ หรือ ได้รับบริการในระดับตรงกับที่

คาดหวังไว้ ก็ถือได้ว่า ผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติน้ันๆสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ผลงาน หรือ 

ผลสมัฤทธิ์ที่ ดี 

การสอบถามความคาดหวังของผู้รับริการน้ี ถือเป็นกรอบ (Framework) ในการ

กําหนดตัวช้ี วัดอีกวิธีหน่ึงนอกเหนือจากการถ่ายทอดตัวช้ี วัดผลสําเร็จจากบนลงล่าง  

ส่วนราชการ หรือ ผู้ปฏบิัติพึงเลือกใช้วิธกีารนี้  ในกรณทีี่ พบว่างานของส่วนราชการ หรืองานที่ ตน

รับผดิชอบเป็นงานในลักษณะบริการ ซึ่ งในกรณดีังกล่าว การกาํหนดตัวช้ีวัดโดยองิตามเนื้องาน

ในการให้บริการและความคาดหวังของผู้รับบริการจะกระทาํได้ง่ายกว่า ในบางกรณส่ีวนราชการ 

หรือผู้ปฏิบัติอาจพิจารณาเลือกใช้วิธีการนี้  เป็นกรอบในการกาํหนดตัวช้ีวัดเสริมเข้ากับการใช้

วิธกีารถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลสาํเรจ็จากบนลงล่างอกีทางหนึ่ ง 

ขั้นตอนการดําเนินการกําหนดตัวช้ีวัดโดยวิธีการสอบถามความคาดหวังของ

ผู้รับบริการไปจนถึงการประเมินผลการปฏบิัติราชการสามารถสรุปได้ดังแสดงในล้อมกรอบที่  

๓.๓ ทั้งน้ี ในล้อมกรอบที่  ๓.๓ จะได้แสดงตัวอย่างนับตั้งแต่การกาํหนดตัวช้ีวัดโดยวิธน้ีีไปถึง

การประเมินให้เหน็ด้วย 
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ตวัอยา่ง 

 

ล้อมกรอบที่  ๓.๓: การกาํหนดตัวช้ีวัด และการประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานโดยวิธกีารสอบถาม 

                       ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

การกาํหนดตวัชี้วดัและการประเมินผลสมัฤทธ์ิโดยวธีิการสอบถามความคาดหวงัของผูร้บับริการจะเร่ิมตน้โดยการ

กาํหนดตวัชี้วดัผลสาํเรจ็ ณ ตน้รอบการประเมิน โดยสามารถดาํเนินการทีละขัน้ตอน ดงัแสดงขา้งล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุสมาส วงษ์หงส ์ผูอํ้านวยการกองการพสัด ุในกรมแห่งหน่ึง พิจารณาเห็นวา่วธีิการประเมินจากการ

สอบถามความคาดหวงัของผูร้บับริการเหมาะสมท่ีจะนําไปประยุกต์ใชก้บัการประเมินผลการปฏิบติั

ราชการของเจา้หนา้ท่ีพสัดใุนกรมของตน จงึไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑.  เลือกภาระงานบริการของผูร้บัการประเมินท่ีจะประเมิน 

สาํหรบัคณุประสิทธ์ิ ศรีพงศ์ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ มีหนา้ท่ีใหบ้ริการดา้นการพสัดแุก่บุคลากรในกรม 

คุณสมาสจึงเลือกท่ีจะประเมินผลการปฏิบัติราชการของคุณประสิทธ์ิโดยการประเมินการรับรูข้อง

ผูร้บับริการต่อคณุภาพการใหบ้ริการของคณุประสิทธ์ิ 

๒. เลือกมิติการบริการท่ีใชใ้นการประเมินพรอ้มตวัชี้วดั  

คณุสมาสพูดคยุหารือกบัคณุประสิทธ์ิ เจา้หนา้ท่ีพสัดุอ่ืน และบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ภายในกรม  

เพ่ือตัดสินใจร่วมกนั สรุปผลไดว้า่การประเมินความพึงพอใจเก่ียวกบัการบริการดา้นพสัดุภายในกรม

ควรพิจารณาจากปัจจยั ๕ ปัจจยั ไดแ้ก ่(๑) ความชดัเจนของคําตอบท่ีผูร้บับริการไดร้บัจากผูใ้หบ้ริการ 

(๒) การไดร้บัพสัดุตรงตามความตอ้งการภายใตเ้ง่ือนไขเวลา และงบประมาณท่ีกาํหนด (๓) ความรู ้

เก่ียวกบัการพสัดขุองผูใ้หบ้ริการ (๔) ความถกูตอ้งในการใหบ้ริการ และ (๕) ความพึงพอใจโดยรวมท่ี

ผูร้บับริการมีต่อการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีพสัดใุนกรม  

๒. เลือกมิติการบริการท่ีใชใ้น
การประเมินพร้อมตวัช้ีวดั 

๓. ตดัสินใจเก่ียวกบัรายละเอียด
ท่ีเก่ียวขอ้งการประเมิน 

เช่น เลือกประเมินความรวดเร็ว ความถกูตอ้งในการใหบ้ริการ 
และความสุภาพในการใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการ และกาํหนด
ตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นถึงมิติการใหบ้ริการเหล่านั้น 

เช่น ช่วงเวลาท่ีจะประเมิน กาํหนดกลุ่มตวัแทนผูใ้หข้อ้มูล 
ออกแบบวธีิการและแบบฟอร์มสาํหรับการประเมิน เป็นตน้

๔. จดัเกบ็ขอ้มูล และประมวลผล 

๕. สรุปผลการประเมิน 

ทาํการเกบ็ขอ้มูลตามแนวทางการเกบ็ขอ้มูลท่ีวางไว ้เช่น การ
รวบรวมขอ้มูลผา่นแบบสอบถาม และนาํขอ้มูลไปประมวลผล 

ทาํการพิจารณาผลซ่ึงประมวลได ้และประเมินเทียบกบัระดบัค่า
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้เพ่ือสรุปเป็นคะแนนผลการประเมิน 

๑.  เลือกภาระงานบริการของ
ผูรั้บการประเมินท่ีจะประเมิน 

เช่น การใหบ้ริการแก่ลกูคา้ภายนอก และการใหบ้ริการแก่ลกูคา้
ภายใน 
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ม
ร
อ
บ
ก
า
ร
ป
ร
ะ
เม
ิน

 
เมื่
อ
สิ้
น
ร
อ
บ
ก
า
ร
ป
ร
ะ
เม
ิน
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ล้อมกรอบที่  ๓.๓: การกาํหนดตัวช้ีวัด และการประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานโดยวิธกีารสอบถาม 

                       ความคาดหวังของผู้รับบริการ (ต่อ) 
 

จากปัจจยัการประเมินทัง้ ๕ ปัจจยัขา้งตน้ สามารถนํามากาํหนดเป็นตวัชี้วดั ไดด้งัน้ี 

(๑)  ระดบัความพึงพอใจต่อความชดัเจนของคําตอบท่ีผูร้บับริการไดร้บัจากผูใ้หบ้ริการ 

(๒)  ระดบัผลลพัธ์เม่ือเทียบกบัความคาดหวงัในการไดร้ับพัสดุตรงตามความตอ้งการภายใต้
เง่ือนไขเวลา และงบประมาณท่ีกาํหนด 

(๓)  ระดบัความพึงพอใจต่อความรูเ้ก่ียวกบัการพสัดขุองผูใ้หบ้ริการ 

(๔)  ระดบัผลลพัธเ์ม่ือเทียบกบัความคาดหวงัในความถกูตอ้งในการใหบ้ริการ 

(๕)  ระดบัความพึงพอใจโดยรวมท่ีผูร้บับริการมีต่อการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีพสัดใุนกรม 

๓.  ตดัสินใจเก่ียวกบัรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งการประเมิน 

ในฐานะผูป้ระเมิน คณุสมาสตอ้งตดัสินใจในรายละเอียดต่าง ๆ ของการประเมินตามวธีิน้ี อย่าง

นอ้ยในประเดน็ต่าง ๆ เก่ียวกบั 

•  ช่วงเวลาท่ีจะประเมิน (เช่น วางแผนว่าจะดําเนินการสอบถามความคาดหวงั และ/หรือ

ความพึงพอใจของผูร้บับริการก่อนครบรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการไม่นอ้ยกว่า 

๑๕ วนัเพ่ือใหส้ามารถประมวลผลไดอ้ย่างทนัการณ)์ 

•  กลุ่มตวัแทนผูใ้หข้อ้มลู (เชน่ จะส่งแบบสอบถามใหข้า้ราชการกลุ่มใดในกรมเป็นผูก้รอก) 

•  การออกแบบและจดัเตรียมแบบสอบถาม (เช่น การตัดสินใจว่าจะเกบ็ขอ้มูลโดยการใช ้

แบบสอบถาม หรือใชว้ธีิการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง) 

๔.   จดัเกบ็ขอ้มลู และประมวลผล 

ดาํเนินการจดัเกบ็ขอ้มลูตามวธีิการท่ีไดเ้ลือกไว ้เชน่ การใหข้า้ราชการกลุ่มตวัอย่างในกรมกรอก

แบบสอบถาม หรือการสมัภาษณข์า้ราชการกลุ่มตวัอย่างในกรม และนําผลท่ีไดไ้ปประมวลเป็นขอ้สรุป 

ต่อจากนัน้ ผูป้ระเมินจึงนําผลไปประกอบพิจารณาประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการ

ต่อไป 

 

 

๓.๒.๓  การไล่เรียงตามผงัการเคล่ือนของงาน (Workflow Charting Method) 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยการไล่เรียงตามผังการเคล่ือนของงาน 

(Workflow Charting Method) เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากผลสาํเรจ็ผู้ปฏบิัติในงานที่

รับผิดชอบซึ่ งเป็นส่วนหน่ึงของแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในการประเมิน

ดังกล่าว หน่วยงานและผู้ปฏบิตัิจะเร่ิมต้นจากการพิเคราะห์กระบวนการปฏบิัติงานโดยรวมของ

หน่วยงาน จากน้ันพิเคราะห์ถึงบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติต่อกระบวนงานของ

หน่วยงานในแต่ละขั้นตอน เมื่ อทราบถึงบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบแล้ว จึงกําหนดตัวช้ีวัด
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ผลสาํเรจ็และค่าเป้าหมาย ซึ่ งจะเป็นเกณฑท์ี่ ใช้ในการประเมินผลการปฏบิัติราชการเมื่ อสิ้นรอบ

การประเมินต่อไป 

 

ล้อมกรอบที่  ๓.๔: ตัวอย่างง่ายๆ เพ่ืออธบิายถงึแนวคิดของการไล่เรียงตามผงัการเคล่ือนของงาน 

  

ภาพท่ีแสดงน้ี แสดง

ถึงตวัอย่างการไล่เรียง

ตามผงัการเคล่ือน

ของงานอย่างง่ายๆ 

โดยการก่อสรา้งบา้น

หลงัหน่ึงๆจะ

ประกอบดว้ย

กระบวนงานหลกัดงั

แสดง 

 

 

 

ภายใตแ้ต่ละขัน้ตอนการทํางาน จะเห็นไดว้า่ มีผูป้ฏิบติัซ่ึงเก่ียวขอ้งในแต่ละขัน้ตอนไม่เหมือนกนั เชน่ ชา่งเสาเขม็/

ฐานราก จะมีหนา้ท่ีสาํคญัในขัน้ตอนตอกเสาเขม็เตรียมฐานราก ในขณะท่ีชา่งกอ่อิฐ/ฉาบปูน จะมีบทบาทหนา้ท่ีใน

ขัน้ตอนการก่อผนงั เป็นตน้ 

ถา้ตอ้งการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานสาํหรบัชา่งกอ่อิฐ/ฉาบปูน พึงพิจารณาจากบทบาทหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติัในงาน

ขัน้ตอนกอ่ผนงัดงักล่าว โดยทาํการแจกแจงหนา้ท่ีรบัผิดชอบสาํคญัวา่ประกอบดว้ยงานอะไรบา้ง จากนัน้ จงึกาํหนด

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมายท่ีสะทอ้นต่อหนา้ท่ีรบัผิดชอบน้ี 

ในความเป็นจริง ผูป้ฏิบติัหน่ึงๆ อาจเก่ียวขอ้งกบักระบวนงานในหลายขัน้ตอน โดยรบัผิดชอบงานท่ีต่างลกัษณะกนั

ไป การพิจารณาตวัชี้วดัและค่าเป้าหมายนัน้ จะไดจ้ากการรวบรวมตวัชี้วดัและค่าเป้าหมายจากแต่ละขัน้ตอนท่ีผู ้

ปฏิบติัมีส่วนเก่ียวขอ้งมาสรุปรวมกนั 

 

 

วิธีการไล่เรียงตามผังการเคล่ือนของงานน้ีใช้ได้ดีกับงานที่ ผลสัมฤทธิ์ เกิดขึ้ นจาก

การร่วมมือของกลุ่ม/บุคคลหลายฝ่าย เช่น การจัดเตรียมวาระการประชุม การจัดทาํรายงาน 

และการจัดทาํหนังสอืที่ ระลึกเน่ืองในโอกาสครบรอบการก่อตั้งกระทรวง/กรม เป็นต้น โดยใช้

เป็นกรอบในการวิเคราะห์เพ่ือกาํหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการดังกล่าวน้ีพร้อมทั้ง

ตัวอย่าง สามารถสรปุได้ดังล้อมกรอบที่  ๓.๕ 
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ตวัอยา่ง 

ล้อมกรอบที่  ๓.๕: การกาํหนดตัวช้ีวัด และการประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานโดยวิธกีารไล่เรียง 

                      ตามผงัการเคล่ือนของงาน 

การกาํหนดตวัชี้วดัและการประเมินผลสมัฤทธ์ิโดยวธีิการไล่เรียงตามผงัการเคล่ือนของงาน จะเร่ิมตน้โดยการกาํหนด

ตวัชี้วดัผลสาํเรจ็และค่าเป้าหมาย ณ ตน้รอบการประเมิน โดยสามารถดําเนินการทีละขัน้ตอน ดงัแสดงขา้งล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุเกศนี แซ่ห่าน ผูอํ้านวยการกองวชิาการ ในกรมแห่งหน่ึง ไดร้บัการมอบหมายจากอธิบดีใหเ้ป็น

ประธานคณะทาํงานจดัทําหนงัสือท่ีระลึกครบรอบ ๕๐ ปีของการกอ่ตัง้กรม 

ในฐานะประธานคณะทํางาน คณุเกศนีมีหนา้ท่ีสาํคญัประการหน่ึงคือ การประเมินผลการปฏิบติั

ราชการของสมาชิกทกุคนในคณะ หลงัจากไดศึ้กษาคู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการจนเขา้ใจดี

แลว้ คณุเกศนีจงึเห็นวา่วธีิการประเมินโดยการไล่เรียงตามผงัการเคล่ือนของงานน่าจะเป็นวธีิท่ี

เหมาะสม เธอจงึดาํเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑.  พิจารณากระบวนงานและขัน้ตอน 

กระบวนงานท่ีพิจารณาคือ กระบวนการจัดทําหนังสือท่ีระลึก

ครบรอบ ๕๐ ปีของการก่อตั้งกรม ซ่ึงสามารถแจกแจงขัน้ตอนการ

ปฏิบติังานหลกัของกระบวนการไดด้งัแสดงขา้งล่าง 

 

 ๑. การกาํหนดแนว

เน้ือหาของหนังสอื 

๒. การร่างบทความ

ภายในเล่ม 

๓. การปรับแต่ง

บทความ 

๔. การทาํอาร์ตเวิร์ก ๕. การจัดพิมพ์

หนังสอื 

๒. ระบุผูป้ฏิบติั และแจกแจง
หนา้ท่ีรับผดิชอบของผูป้ฏิบติัใน
แต่ละขั้นตอน

๓. กาํหนดตวัช้ีวดัและค่า
เป้าหมายตามหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

แจกแจงผูป้ฏิบติัทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ และ ระบุ
หนา้ท่ีรับผดิชอบของผูป้ฏิบติัในแต่ละขั้นตอน โดยใชเ้คร่ืองมือ
ตารางกาํหนดบทบาทหนา้ท่ี (Role Result Matrix) 

ระบุตวัช้ีวดัท่ีสามารถใชป้ระเมินผลสัมฤทธ์ิของหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
ตลอดจนกาํหนดค่าเป้าหมายสาํหรับตวัช้ีวดัต่างๆ 

๔. สรุปผลการประเมิน ทาํการพิจารณาผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนจริง และประเมินเทียบกบั
ระดบัค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เพ่ือสรุปเป็นคะแนนผลการประเมิน 

๑.  พิจารณากระบวนงานและ
ขั้นตอน 

เช่น กระบวนการผลิตหนงัสือ เป็นตน้ จากนั้นแจกแจงงานในแต่
ละขั้นตอน ไล่ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนส้ินสุดและไดผ้ลผลิต 
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ล้อมกรอบที่  ๓.๕: การกาํหนดตัวช้ีวัด และการประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานโดยวิธกีารไล่เรียง 

                      ตามผงัการเคล่ือนของงาน (ต่อ) 
 

๒. ระบุผูป้ฏิบติั และแจกแจงหนา้ท่ีรบัผิดชอบของผูป้ฏิบติัในแต่ละขัน้ตอน  

หลงัจากระบุขัน้ตอนหลกัแลว้ คุณเกศนี จะเร่ิมระบุบุคคลท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีในกระบวนการน้ี 

โดยครอบคลมุบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมรบัผิดชอบนบัตัง้แต่ขัน้ตอนท่ี ๑ ไปจนถึงขัน้ตอนท่ี ๕ ซ่ึงปรากฎวา่

มีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

‐ บรรณาธิการ 
‐ ผูเ้ขียนบทความ ก 
‐ ผูเ้ขียนบทความ ข 
‐ ผูเ้ขียนบทความ ค 
‐ ชา่งออกแบบศิลป์และกราฟิก 
โดยภายหลงัจากระบุผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจนครบถว้นแลว้ กท็ําการแจกแจงหนา้ท่ีรบัผิดชอบของผู ้

ปฏิบติัแต่ละรายไปตามขัน้ตอนการทาํงานหลกั ๕ ขัน้ตอน โดยจดัวางลงในตารางกาํหนดบทบาทหนา้ท่ี 

(Role Result Matrix) ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นไดด้งัน้ี 

 
ขั้นตอนหลักในการ

ดาํเนินการ 

๑. การกาํหนดแนว
เน้ือหาของ

หนังสอื 

๒. การร่าง

บทความภายใน

เล่ม 

๓. การปรับแต่ง

บทความ 

๔. การทาํ

อาร์ตเวิร์ค 

๕. การจัดพิมพ์ 

บรรณาธกิาร กาํหนดแนวเน้ือหา

หนังสอื 

- ปรับแก้ไขบทความ - ทาํสญัญาจ้างกบัโรง

พิมพ์ 

ผู้เขียนบทความ ก ให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ ยวกบัหัวข้อ

บทความ 

จัดทาํร่างบทความ

และปรับแก้ตาม

คาํแนะนาํของ

บรรณาธกิาร 

- - - 

ผู้เขียนบทความ ข ให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ ยวกบัหัวข้อ

บทความ 

จัดทาํร่างบทความ

และปรับแก้ตาม

คาํแนะนาํของ

บรรณาธกิาร 

- - - 

ผู้เขียนบทความ ค ให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ ยวกบัหัวข้อ

บทความ 

จัดทาํร่างบทความ

และปรับแก้ตาม

คาํแนะนาํของ

บรรณาธกิาร 

- - - 

ช่างออกแบบศิลป์

และกราฟิก 

ออกแบบศลิป์และ

กราฟิกของหนังสอื 

- - จัดทาํต้นฉบับ

หนังสอืที่ ได้รับการ

ตกแต่งศิลป์แล้ว 

พร้อมตีพิมพ์ 

ดาํเนินการตีพิมพ์

หนังสอืจนแล้วเสรจ็ 
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ล้อมกรอบที่  ๓.๕: การกาํหนดตัวช้ีวัด และการประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานโดยวิธกีารไล่เรียง 

                      ตามผงัการเคล่ือนของงาน (ต่อ) 
 

๓. กาํหนดตวัชี้วดัและค่าเป้าหมายตามหนา้ท่ีรบัผิดชอบ  

เม่ือจดัทําตารางกาํหนดบทบาทหนา้ท่ี (Role Result Matrix) แลว้เสร็จ คณุเกศนี จะเห็นถึง

บทบาทหนา้ท่ีรบัผิดชอบของผูป้ฏิบติัแยกออกเป็นแต่ละรายอย่างชดัเจน จากน้ี คณุเกศนี และผูป้ฏิบติั

จะตกลงกนัในรายละเอียดของตวัชี้วดั และค่าเป้าหมาย ตามขอบเขตหนา้ท่ีรบัผิดชอบท่ีไดแ้จกแจงไว ้

วธีิการกาํหนดตวัชี้วดั และค่าเป้าหมาย กระทําโดยพิจารณาตัวหนา้ท่ีรบัผิดชอบไปทีละรายการ 

พิจารณาถึงมิติท่ีจะประเมิน และพิจารณาวา่ ตัวชี้วดัใดท่ีจะสามารถสะทอ้นเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์

การปฏิบติังานของหนา้ท่ีรบัผิดชอบดงักล่าว และเป็นส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน ทัง้น้ี ในหนา้ท่ีรบัผิดชอบ

หน่ึงๆอาจมีตวัชี้วดัไดต้ัง้แต่หน่ึงข้ึนไป จากนัน้จงึแจกแจงค่าเป้าหมายออกเป็น ๕ ระดบั 

สมมุติว่า คุณศรีวรรณ บุญลี เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ไดร้บัการมอบหมายใหม้า

ช่วยปฏิบติังานในคณะทํางาน โดยรับหนา้ท่ีเป็นผูเ้ขียนบทความ ก คณุศรีวรรณร่วมกบัคุณเกศนี จะ

สามารถกาํหนดตวัชี้วดัโดยอิงจากหนา้ท่ีรบัผิดชอบของผูเ้ขียนบทความ ก ไดด้งัแสดงขา้งล่างน้ี 

 

หนา้ท่ีรับผดิชอบหลกั มิติท่ีใชใ้นการประเมิน ตวัช้ีวดั 
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกบัหัวข้อบทความ คุณภาพของข้อเสนอแนะ จาํนวนหัวข้อที่ ได้รับการพิจารณาให้ใช้

เป็นหัวข้อในการเขียนบทความ 

จัดทาํร่างบทความและปรับแก้ตาม

คาํแนะนาํของบรรณาธกิาร 

คุณภาพของบทความ จาํนวนคร้ังของการแก้ไขบทความ

ตามคาํแนะนาํของบรรณาธกิาร 
ความรวดเรว็หรือทนัการณ์

 
การส่งต้นฉบับทนักาํหนด 

ความประหยัดหรือความคุ้มค่าใน

การใช้ทรัพยากร 
จาํนวนวันที่ ใช้ในการร่างต้นฉบับ

บทความ 
 

คุณศรีวรรณ จะนําตัวชี้ ว ัดซ่ึงไดแ้สดงเป็นตัวอย่างขา้งต้นไประบุไวใ้นแบบกําหนดและ

ประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน พรอ้มทัง้กาํหนดค่าเป้าหมายต่อไป พึงสงัเกตวา่ ในการจดัทําร่างบทความ

และปรบัแกต้ามคําแนะนําของบรรณาธิการนัน้ ไดมี้การกําหนดวิธีการประเมินไวเ้ป็นจาํนวน ๓ ดา้น 

หรืออีกนยัหน่ึงมีตวัชี้วดัจาํนวน ๓ ตวัดว้ยกนั 

โดยสรุป คณุศรีวรรณ จะไดร้บัการประเมินผลสมัฤทธ์ิดว้ยตวัชี้วดัจาํนวน ๔ ตวั 

 

๔. สรุปผลการประเมิน  

เม่ือครบรอบการประเมิน (หรือเม่ือคณะทํางานส้ินสุดการดําเนินการ) คณุเกศนีประเมินผล

การทํางานของคุณศรีวรรณ โดยพิจารณาใหค้ะแนนตามตัวชี้วดัท่ีกําหนดและตกลงร่วมกนัไวต้ัง้แต่

เร่ิมรอบการประเมิน (หรือเม่ือคณะทาํงานเร่ิมตน้การดาํเนินการ) 

 

  

 



คู่มือการประเมินผลการปฏบัิติราชการ | ๓๘  

๓.๒.๔  การประเมินความรู ้ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติัราชการ 
วิธีการน้ีใช้กับผู้อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ซึ่ งยังไม่สามารถผลิต 

ผลงานออกมาอย่างชัดเจน ดังน้ัน วิธีการประเมินจะเน้นการวัดความรู้ ความสามารถ และ

ทกัษะมากกว่าการวัดผลสมัฤทธิ์  ซึ่ งการดาํเนินการประเมินความรู้ ความสามารถในการทดลอง

ปฏบิตัิราชการของข้าราชการน้ี สาํนักงาน ก.พ. ได้กาํหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการประเมิน

ไว้เป็นการเฉพาะด้วยแล้วใน “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏบิัติหน้าที่ ราชการและการพัฒนา

ข้าราชการที่ อยู่ระหว่างทดลองปฏบิตัิหน้าที่ ราชการ” 

 

๓.๒.๕  ขั้นตอนการกาํหนดตวัช้ีวดั 
การที่ สาํนักงาน ก.พ. ได้ให้แนวทางการกาํหนดตัวช้ีวัดไว้มากกว่า ๑ แนวทางน้ัน ก็

เพ่ือที่ ส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้ประเมิน ตลอดจนผู้ปฏิบัติทุกระดับช้ัน จะสามารถ

เลือกใช้แนวทางที่ เหมาะสมกบัลักษณะงานที่ ตนรับผดิชอบอยู่ได้  เน่ืองจากในความเป็นจริงน้ัน 

ไม่มีแนวทางใดแนวทางหน่ึงที่ จะสามารถใช้ได้กบัทุกกรณ ี
การที่ มีแนวทางมากกว่าหน่ึงน้ัน ในบางคร้ังอาจสร้างความยากลําบากในการ

ตัดสินใจเลือกใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่ ง ดังน้ัน เพ่ือให้ง่ายต่อการนาํไปปฏิบัติ ส่วนราชการ

อาจสามารถดาํเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

๑. เร่ิมต้นจากการใช้แนวทางการถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลสาํเรจ็ของงานจากบนลงล่าง 
(Goal-cascading Method) เป็นตัวตั้งต้น โดยทาํการกาํหนดตัวช้ีวัดตั้งแต่ระดับ

สงูสดุขององค์กร ไล่เรียงลงมายังผู้รับผดิชอบในระดับต่างๆ 
ในการไล่เรียงให้ยึดที่ ตัวช้ีวัดใดตัวช้ีวัดหน่ึง แล้วถ่ายทอดตัวช้ีวัดน้ันลงไปยัง 

ผู้ปฏบิตัิการไล่ลงไปทลีะระดับ จนครบทุกหน่วยงานที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกบัตัวช้ีวัดน้ี 

เมื่ อดาํเนินการจนแล้วเสร็จ จึงกลับไปเร่ิมต้นไล่เรียงตัวช้ีวัดตัวต่อไป จนครบ

ตัวช้ีวัดทุกตัวที่ มีอยู่ 

‐  ในกรณีที่ ส่วนราชการมีขนาดใหญ่มาก อาจใช้วิธีการประชุมเชิง

ปฏบิตัิการแบบแยกเป็นส่วนๆไป โดยทาํการสรปุตัวช้ีวัดของผู้บริหาร

ระดับสงูก่อน จากน้ันจึงกาํหนดไล่ลงมาทลีะระดับ  

‐  ในกรณีที่ ส่วนราชการมีหน่วยงานในต่างจังหวัด ภายหลังจากได้ไล่

เรียงตัวช้ีวัดลงไปถึงระดับจังหวัดแล้ว ก็ให้ผู้บริหารจังหวัดไป
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ดาํเนินการไล่เรียงตัวช้ีวัดต่อกบัผู้ปฏบิตัิที่ สงักดัในระดับจังหวัดต่อไป

ในภายหลัง โดยวิธกีารไล่เรียงกใ็ห้ทาํในลักษณะเดียวกนั คือ เร่ิมต้น

จากตัวช้ีวัดตัวใดตัวหน่ึงของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ไล่เรียงไปยัง

ผู้ปฏบิตัิจนครบผู้ที่ เกี่ ยวข้อง แล้วจึงกลับไปไล่ตัวช้ีวัดตัวต่อไปจนครบ 

๒. ภายหลังจากการใช้วิธีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลสาํเร็จของงานจากบนลงล่างจน
แล้วเสร็จ ให้พิจารณาผู้ปฏิบัติแต่ละรายว่า ได้รับการกระจายตัวช้ีวัดหรือไม่ 

ตัวช้ีวัดที่ ได้รับการกระจายน้ันครอบคลุมหน้าที่ รับผดิชอบหรือไม่ ทั้งน้ี ในความ

เป็นจริง เป็นไปได้อย่างยิ่ งว่าผู้ปฏบิัติบางส่วนอาจไม่มีตัวช้ีวัดใดๆ (หรืออกีนัยหน่ึง

ไม่มีตัวช้ีวัดที่ เกิดจากการถ่ายทอดจากบนลงล่าง) และ ผู้ปฏบิัติบางส่วนอาจมี

ตัวช้ีวัดไม่ครบถ้วนตามหน้าที่ รับผดิชอบกเ็ป็นไปได้ 

๓. แยกกลุ่มผู้ปฏบิัติที่ มีตัวช้ีวัดครบถ้วนแล้วจากการถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลสาํเรจ็ของงาน
จากบนลงล่าง โดยให้ผู้ปฏบิตัิเหล่าน้ีดาํเนินการระบุตัวช้ีวัด พร้อมทั้งค่าเป้าหมาย

ลงในแบบฟอร์มการกาํหนดและประเมินผลสมัฤทธิ์ ต่อไป 

๔. ดําเนินการกาํหนดตัวช้ีวัดให้กับผู้ปฏิบัติที่ ไม่มีตัวช้ีวัด หรือ มีตัวช้ีวัดที่ ยังไม่

ครอบคลุม โดยแยกกลุ่มตามหน่วยงาน จากน้ัน พิจารณาใช้แนวทางการกาํหนด

ตัวช้ีวัดแนวทางอื่ นๆ อีก ๓ แนวทางที่ เหลือเป็นกรอบในการพิจารณากาํหนด

ตัว ช้ี วัด ดําเนินการไปทีละกลุ่มจนครบถ้วน  จนผู้ปฏิบัติมีตัว ช้ี วัดและ 

ค่าเป้าหมายครบทุกคน 
การกาํหนดตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายน้ี เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของส่วนราชการ 

และผู้บังคับบัญชา (หรือผู้ประเมิน) ดังน้ัน ผู้บังคับบัญชาพึงเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการ

กําหนดตัวช้ีวัด ซึ่ งมักใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกคร้ัง เพ่ือที่ จะได้กําหนดทิศทาง 

เป้าหมาย ตลอดจนมอบหมายนโยบาย และแนวทางต่างๆให้ผู้ปฏบิตัิต่างๆเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
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๓.๓  การกาํหนดค่าเป้าหมาย 

การกาํหนดค่าเป้าหมาย เป็นสิ่ งที่ ผู้ปฏบิัติร่วมกบัผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้ประเมินจะ

กาํหนดร่วมกัน ภายหลังจากได้ข้อสรุปตัวช้ีวัดที่ จะใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในรอบการ

ประเมินที่ จะถงึ  

โดยทั่วไป ตัวช้ีวัดหน่ึงๆจะกาํหนดค่าเป้าหมายออกเป็น ๕ ระดับ โดยค่าเป้าหมาย

ในแต่ละระดับจะสัมพันธ์กับค่าคะแนนในการประเมิน ซึ่ งจะมีคะแนนตั้งแต่ ๑ คะแนน ไป

จนถึง ๕ คะแนน (คะแนนสูงที่ สุด) ทั้งน้ี การกาํหนดค่าเป้าหมาย จะสามารถอ้างอิงเกณฑ ์

ดังแสดงในล้อมกรอบที่  ๓.๖ 

 

ล้อมกรอบที่  ๓.๖: การกาํหนดค่าเป้าหมาย 

 การกาํหนดค่าเป้าหมายนัน้ ใหก้าํหนดโดยแยกเป็น ๕ ระดบั ดงัแสดง 

1 2 3 4 5

ค่าเปาหมายตํ่าสุดที่รับได้

ค่าเปาหมายในระดับ
ตํ่ากว่ามาตรฐาน

ค่าเปาหมายที่เปนค่า
มาตรฐานโดยทั่วไป

ค่าเปาหมายที่มีความยาก
ปานกลาง

ค่าเปาหมายในระดับท้าทาย 
มีความยากค่อนข้างมาก 
โอกาสสําเร็จ <50%

 
ค่าเป้าหมายในแต่ละระดบั เป็นดงัน้ี 

-  ค่าในระดบั ๑ จะมีคะแนนประเมินเท่ากบัหน่ึงคะแนน โดยเป็นค่าเป้าหมายต่ําสดุท่ีรบัได ้ 

-  ค่าในระดบั ๒ จะมีคะแนนประเมินเท่ากบัสองคะแนน โดยเป็นค่าเป้าหมายในระดบัต่ํากวา่มาตรฐาน 

- ค่าในระดบั ๓ จะมีคะแนนประเมินเท่ากบัสามคะแนน โดยเป็นค่าเป้าหมายในระดบัมาตรฐานโดยทัว่ไป  

-  ค่าในระดบั ๔ จะมีคะแนนประเมินเท่ากบัส่ีคะแนน โดยเป็นค่าเป้าหมายในระดบัท่ีมีความยากปานกลาง 

- ค่าในระดบั ๕ จะมีคะแนนประเมินเท่ากบัหา้คะแนน โดยเป็นค่าเป้าหมายในระดบัทา้ทาย 

 

การกาํหนดค่าเป้าหมายออกเป็น ๕ ระดับ สามารถกระทาํโดยดําเนินการตาม

แนวทางดังต่อไปน้ี 
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๑. ทาํการตั้งค่าเป้าหมายที่ ระดับ ๓ โดยการกาํหนดค่าให้พิจารณาจากสิ่ งที่ เคยทาํ

ได้ในอดีต สถติิ หรือข้อมูลต่างๆ 

๒. จากน้ันกาํหนดค่าเป้าหมายที่ ระดับ ๑ โดยค่าเป้าหมายที่ กาํหนดควรเป็นค่า

ตํ่าสุดของระดับผลการปฏิบัติราชการที่ สามารถยอมรับได้ ผลการปฏิบัติ

ราชการจริงใดๆ ไม่ควรมีค่าตํา่กว่าค่าเป้าหมายที่ ระดับ ๑ น้ี 

๓. กาํหนดค่าเป้าหมายที่ ระดับ ๕ โดยค่าเป้าหมายที่ กาํหนดควรเป็นค่าที่ ท้าทาย  

ซึ่ งหมายถึงเป็นเป้าหมายที่ กระทาํได้ยาก หรือ มีโอกาสประสบความสาํเรจ็น้อยกว่า

ร้อยละ ๕๐ 

๔. กาํหนดค่าเป้าหมายในระดับ ๒ และ ๔ ตามลาํดับ 

 

 

๓.๔  การประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ จะเป็นการดําเนินการ ณ ปลายรอบการประเมิน โดย

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินจะทาํการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการที่ เกิดขึ้ นจริง (Actual 

Result) เทยีบกบัค่าเป้าหมายที่ กาํหนดไว้ โดยในการประเมินผลสมัฤทธิ์สามารถดาํเนินการได้

ดังน้ี 

๑. ทาํการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติราชการที่ เกิดขึ้ นจริง โดยนาํข้อมูลที่ ได้เกบ็
บันทึกไว้ ข้อมูลสถิติ ตามแต่ตัวช้ีวัดมาใช้ในการประเมิน ในกรณีที่ ข้อมูลน้ัน

จะต้องมีการดาํเนินการใดๆ ก่อนจึงจะได้มาซึ่ งข้อมูล เช่น การสาํรวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น กค็วรที่ จะได้ดําเนินกระบวนการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งประมวลผลและสรุปข้อมูลก่อนจะเร่ิมทาํการ

ประเมิน 

๒. ผู้บงัคับบญัชาหรือผู้ประเมินทาํการประเมิน โดยเทยีบผลการปฏบิัติราชการจริง 

กบัค่าเป้าหมาย ดังน้ี 

‐  ถ้าผลการปฏิบัติราชการจริงตํ่ากว่าค่าเป้าหมายในระดับ ๑ ให้

คะแนนเท่ากบั ๐ 

‐  ถ้าผลการปฏิบัติราชการจริงอยู่ในเกณฑ์ค่าเป้าหมายในระดับ ๑ ให้

คะแนนเท่ากบั ๑ 
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‐  ถ้าผลการปฎิบัติงานจริงอยู่ในเกณฑ์ค่าเป้าหมายในระดับ ๒ ให้

คะแนนเท่ากบั ๒ 

‐   ถ้าผลการปฎิบัติงานจริงอยู่ในเกณฑ์ค่าเป้าหมายในระดับ ๓ ให้

คะแนนเท่ากบั ๓ 

‐   ถ้าผลการปฎิบัติงานจริงอยู่ในเกณฑ์ค่าเป้าหมายในระดับ ๔ ให้

คะแนนเท่ากบั ๔ 

‐  ถ้าผลการปฎิบัติงานจริงอยู่ในเกณฑ์ค่าเป้าหมายในระดับ ๕ หรือ

ดีกว่า/สงูกว่าเกณฑค่์าเป้าหมายในระดับ ๕ ให้คะแนนเท่ากบั ๕ 

๓. ทาํการบนัทกึคะแนนผลการประเมินลงในแบบฟอร์มฯ  

 

 

๓.๕  การปรบัเปล่ียนตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายในระหว่างรอบการประเมิน 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ซึ่ งได้กําหนดไว้ต้นรอบการประเมิน อาจสามารถ

ปรับเปล่ียนได้ในระหว่างรอบการประเมิน หากมีการเปล่ียนแปลงในหน้าที่ รับผิดชอบ หรือ 

มีการเปล่ียนแปลงในแผนงาน ภารกจิ หรือแนวนโยบาย รวมถึงสภาวการณ์เปลี่ ยน ซึ่ งในกรณี

ดังกล่าวควรที่ หน่วยงานโดยผู้บังคับบัญชาจะได้ทาํการพิจารณาปรับเปล่ียนตัวช้ีวัด และค่า

เป้าหมายร่วมกันกับผู้ปฏิบัติใหม่ ทั้งน้ี ไม่ควรทาํการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัด หรือค่าเป้าหมาย

ใดๆ หากเป็นกรณเีกดิจากความบกพร่องไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ ได้ตามที่ ตกลงกนัไว้ 

ในการปรับเปล่ียนตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายดังกล่าว ให้ทําการแก้ไขลงใน

แบบฟอร์มการกําหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์  (หรือแบบฟอร์มฯ อื่ นตามที่ ส่วนราชการ

เลือกใช้) โดยให้คงตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในรายการที่ ไม่ได้รับผลกระทบไว้เช่นเดิม และ ทาํ

การปรับเปล่ียนค่านํา้หนัก (Weight) ใหม่ 
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บทที่  ๔ น้ีจะกล่าวถึงสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะซึ่ งเป็นหน่ึงใน

องค์ประกอบสาํคัญของการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ 

๔.๑  แนวคิดพื้ นฐานของสมรรถนะกบัการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ (Competency) หรือพฤติกรรมการปฏบิัติราชการ หมายถึงสิ่ งที่ ผู้ปฏบิัติ

แสดงออกในระหว่างการปฏิบัติราชการอันเป็นผลจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดันภายในจิตใจ  

ที่ จะส่งผลต่อความสาํเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ ตามตําแหน่งที่ รับผิดชอบอยู่ให้สาํเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี การประเมินสมรรถนะ กค็ือ การประเมินว่าผู้ปฏบิัติน้ันๆ ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่

สะท้อนสมรรถนะที่ ควรจะเป็นของตาํแหน่งหรือไม่ ประการใด หากผู้ปฏบิัติน้ันได้แสดงให้เหน็

ถึงพฤติกรรมอย่างน้อยเท่ากับพฤติกรรมที่ ควรจะเป็นแล้ว ย่อมถือได้ว่าผู้ปฎิบัติน้ันๆ มี

สมรรถนะได้ตามที่ ตาํแหน่งที่ รับผิดชอบ การที่ ทาํได้ตามพฤติกรรมที่ ควรจะเป็นหรือไม่น้ัน 

ย่อมส่งผลถงึผลการปฏบิตัิราชการของผู้ปฏบิตัิน้ันๆ 

การนาํแนวคิดของสมรรถนะไปใช้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล กระทาํได้

โดยการจัดสร้างเป็นพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) โดยพจนานุกรมน้ีจะ

อธิบายถึงพฤติกรรมที่ สะท้อนสมรรถนะในแต่ละเร่ือง โดยจัดตามระดับสมรรถนะต่างๆ 

สาํหรับรายละเอียดในเร่ืองน้ี อาจศึกษาเพ่ิมเติมได้จากคู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย

ของสาํนักงาน ก.พ. 

การประเมินสมรรถนะเป็นการนําพจนานุกรมสมรรถนะมาใช้กับการประเมิน  

โดยนาํพฤติกรรมที่ ระบุไว้ในสมรรถนะแต่ละเร่ืองมาใช้เป็นเกณฑใ์นการประเมิน 

๔.๒  แนวทางในการประเมินสมรรถนะของส่วนราชการ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกาํหนดว่า ส่วนราชการ

จะต้องจัดให้มีการประเมินสมรรถนะเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏบิัติราชการ โดย

ให้นําคะแนนที่ ได้จากการประเมินสมรรถนะไปใช้ในการคิดคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติ

ราชการ และการประเมินสมรรถนะน้ีอย่างน้อยต้องมีการประเมินสมรรถนะหลัก ๕ เร่ือง ซึ่ งองิ

กับพจนานุกรมสมรรถนะมาตรฐานของสํานักงาน ก.พ. โดยสมรรถนะหลักดังกล่าว

ประกอบด้วย 

 

การประเมนิสมรรถนะ
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๑. การมุ่งผลสมัฤทธิ์  
๒. บริการที่ ดี 
๓. การสัง่สมความเช่ียวชาญในอาชีพ 

๔. จริยธรรม 

๕. ความร่วมแรงร่วมใจ 

จากข้างต้น จะเหน็ได้ว่าส่วนราชการมีอิสระที่ จะเพ่ิมเติมจากข้อกาํหนดพ้ืนฐานได้ 

ดังน้ันส่วนราชการต่างๆ อาจมีแนวทางและวิธกีารประเมิน (หรือวัด) สมรรถนะที่ แตกต่างกนัไป

ตามความเหมาะสม ผู้ปฏบิตัิจึงควรได้ทาํความเข้าใจกบัข้อกาํหนดซ่ึงส่วนราชการจะประกาศใช้

เป็นการเฉพาะของส่วนราชการเอง ทั้งน้ี โดยทัว่ไปจะครอบคลุมเร่ืองดังต่อไปน้ี 

๑. สมรรถนะท่ีใชใ้นการประเมิน : ส่วนราชการจะมีการกาํหนดสมรรถะเป็นการ

เฉพาะของส่วนราชการเพ่ิมเติมจากสมรรถนะหลัก ๕ เร่ืองซึ่ งกําหนดโดย

สาํนักงาน ก.พ. หรือไม่ ถ้ามีสมรรถนะที่ เพ่ิมเติมน้ันคือเร่ืองใด และมีการ

นิยามไว้เป็นพจนานุกรมสมรรถนะเช่นใด มีการแจกแจงระดับสมรรถนะของ

ตาํแหน่งไว้เป็นเช่นใด 

๒. วิธีในการประเมิน : ส่วนราชการจะกาํหนดวิธกีารประเมินสมรรถนะโดยวิธใีดใน 

๒ วิธ ีระหว่าง (๑) วิธกีารประเมินแบบ ๓๖๐ องศา และ (๒) การประเมินโดยให้

ผู้ประเมิน หรือ ผู้บังคับบัญชาประเมินโดยการสังเกตจากพฤติกรรมการ

แสดงออกที่ เหน็เด่นชัด(Critical Incident Technique) ความแตกต่างระหว่าง ๒ 

วิธี น้ีอยู่ที่ การประเมิน ๓๖๐ องศานั้น จะให้มี ผู้ประเมินมากกว่าหน่ึง ซึ่ ง

ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น โดยนาํ

คะแนนการประเมินจากผู้ประเมินต่างๆ มาสรปุรวมกนัเป็นคะแนนการประเมิน  
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ลอ้มกรอบท่ี ๔.๑: แนวทางท่ีส่วนราชการจะพิจารณาในการกาํหนดสมรรถนะ  
ตลอดจนวิธี และมาตรวดัท่ีใชใ้นการประเมิน 

 แผนผงัขา้งล่างน้ี แสดงถึงแนวทางท่ีส่วนราชการจะพิจารณาในการกําหนดว่าควรจะตอ้งมีสมรรถนะเพ่ิมเติมจาก

สมรรถนะหลกั ๕ เร่ืองของสํานักงาน ก.พ. หรือไม่ ถา้ตอ้งกําหนดเพ่ิมเติม จะดําเนินการอย่างไร ตลอดจน การ

พิจารณาถึงวธีิการและมาตรวดัสมรรถนะวา่ควรเป็นเชน่ใด  

การพิจารณาเรื่องการประเมินสมรรถนะ

ของส่วนราชการ

๑. สมรรถนะหลัก ๕ เร่ืองซ่ึงกําหนดโดย

สํานักงาน ก.พ. เพียงพอ หรือรองรับ

ภารกิจของส่วนราชการหรือไม่

ประกาศใช้สมรรถนะในการประเมินตาม

สมรรถนะหลัก ๕ เร่ืองของสํานักงาน ก.พ.

พิจารณาพจนานุกรมสมรรถนะของ

สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงมีสมรรถนะเร่ืองอื่นๆ 

ว่าสามารถนํามาใช้ได้หรือไม่

พัฒนาเพ่ิมเติม โดยนิยามสมรรถนะ จัดทํา

พจนานุกรมสมรรถนะ และระดับสมรรถนะ

ของตําแหน่งต่างๆ

ประกาศใช้สมรรถนะในการประเมินตาม

สมรรถนะหลัก ๕ เร่ืองของสํานักงาน ก.พ. 

+ สมรรถนะเ พ่ิมเติมท่ีปรากฎตามคู่มือ
สมรรถนะของสํานักงาน ก.พ.

ประกาศใช้สมรรถนะในการประเมินตาม

สมรรถนะหลัก ๕ เร่ืองของสํานักงาน ก.พ. 

+ สมรรถนะเ พ่ิมเติมท่ีพัฒนาโดยส่วน

ราชการ

๒. ใช้การประเมินโดยอาศัยการพิจารณา

พฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยผู้ประเมิน 

หรือ ผู้บังคับบัญชา เพียงพอหรือไม่

ประกาศใช้ วิธีการประเมินโดยให้ผู้ประเมิน 

หรือ ผู้บังคับบัญชาประเมินโดยการสังเกต

จากพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเห็นเด่นชัด

ประกาศใช้ วิธีการประเมินแบบ ๓๖๐ 

องศา

ใช้ได้

ไม่พอเพียง

ใช้ไม่ได้

ใช้ได้

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

๓. มาตรวัดท่ีสํานักงาน ก.พ. ให้มาเปน

แนวทางเบ้ืองต้น (รายละเอียดแสดงในบท
น้ี) สามารถใช้งานหรือไม่

ประกาศใช้มาตรวัดสมรรถนะท่ีเลือก

สามารถปรับปรุงจากมาตรวัดท่ีสํานักงาน 

ก.พ.ให้ไว้ได้หรือไม่

พัฒนามาตรวัดใหม่

ประกาศใช้มาตรวัดสมรรถนะตามท่ีได้

ปรับปรุงจากแนวทางท่ีสํานักงาน ก.พ. ให้

ไว้

ประกาศใช้มาตรวัดสมรรถนะท่ีพัฒนาขึ้น

เปนการเฉพาะของส่วนราชการ

ใช้ได้

ใช้ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

 

 

๓. มาตรวดั (Scale) ท่ีใชใ้นการประเมิน : ส่วนราชการกาํหนดให้ใช้มาตรวัด

สมรรถนะใดในการประเมินสมรรถนะ  โดยมาตรวัดน้ีจะใช้เป็นเกณฑใ์นการให้

คะแนนเมื่ อผู้ประเมินทาํการพิจารณาสมรรถนะของผู้ถูกประเมิน ทั้งน้ี ส่วนราชการ

สามารถเลือกที่ จะใช้มาตรวัดตามที่ สาํนักงาน ก.พ. ให้ไว้เป็นแนวทางเบื้องต้น 
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ซึ่ งมีอยู่หลายรปูแบบด้วยกนั (ดูรายละเอยีดในหัวข้อต่อไป) เลือกที่ จะนาํมาตรวัด

ตามแนวทางของสาํนักงาน ก.พ.มาปรับปรุงเพ่ือใช้งาน หรือ เลือกที่ จะพัฒนา

มาตรวัดเป็นการเฉพาะของส่วนราชการเอง ซึ่ งแตกต่างไปจากแนวทางของ

สาํนักงาน ก.พ. กไ็ด้ 

 

๔.๓  มาตรวดัสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะดว้ยมาตรวดั 

มาตรวัดที่ จะใช้ในการประเมินสมรรถนะมีได้อย่างน้อย ๔ รูปแบบ ซึ่ งส่วนราชการ

สามารถนาํไปพิจารณาปรับใช้กับการประเมินสมรรถนะของส่วนราชการเองตามแต่เห็นควร 

มาตรวัดที่ จะได้กล่าวถึงต่อไปน้ี สามารถประยุกต์ใช้เป็นมาตรวัดทั้งกับวิธีประเมินแบบ ๓๖๐ 

องศา และ วิธีการประเมินโดยให้ผู้ประเมิน หรือ ผู้บังคับบัญชาประเมินโดยการสังเกตจาก

พฤติกรรมการแสดงออกที่ เหน็เด่นชัด (Critical Incident Technique)   

การกาํหนดมาตรวัดสมรรถนะของส่วนราชการน้ัน พึงเลือกหรือพัฒนามาตรวัดที่

เหมาะสมกับส่วนราชการ กล่าวคือ เป็นมาตรวัดซึ่ งเป็นที่ เข้าใจของบุคลากร และ มาตรวัดน้ัน

ควรต้องมีอาํนาจในการจาํแนกบุคลากรออกตามระดับสมรรถนะได้ (Classification) มาตรวัด

ใดที่ เมื่ อนาํไปใช้ประเมินแล้วพบว่า ทาํให้บุคลากรจาํนวนมากถูกประเมินเบ้ไปในระดับคะแนน

สงู หรือ ตํา่ โดยไม่สมเหตุสมผล แสดงว่ามาตรวัดน้ันมีอาํนาจจาํแนกไม่ดีเท่าที่ ควร จาํเป็นต้อง

ปรับเปล่ียนใหม่ 

 

มาตรวดัแบบท่ี ๑: การวดัโดยพจิารณาจากรอ้ยละของพฤติกรรมท่ีทําได ้

มาตรวัดแบบที่  ๑ น้ี จะวัดประเมินสมรรถนะจากพฤติกรรมที่ แสดงออกโดยผู้ถูก

ประเมิน ว่าทาํได้ตามพฤติกรรมซึ่ งนิยามไว้ในพจนานุกรมสมรรถะได้มากน้อยเพียงใด คิดเป็น

ร้อยละเท่าใดของพฤติกรรมที่ คาดหวัง ยิ่ งผู้ถูกประเมินแสดงออกได้ตามพฤติกรรมที่ คาดหวัง

มากเท่าใด กจ็ะได้รับการประเมินในระดับคะแนนที่ สงูขึ้นเท่าน้ัน 

 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน  

น้อยกวา่ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๐ – ๗๐ ร้อยละ ๗๑ – ๘๐ ร้อยละ ๘๑ – ๙๐ ร้อยละ ๙๑ – ๑๐๐ 

 

มาตรวัดแบบที่  ๑ น้ี จะมีลักษณะดังแสดงข้างบน ในการประเมินสมรรถนะ  

ผู้ประเมินจะปฏบิตัิ ดังน้ี 
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๑. ผู้ประเมินจะพิจารณาจากสมรรถนะทลีะตัว ทาํการประเมินและให้คะแนนตาม
มาตรวัด บันทกึผลลงในแบบฟอร์มฯ ก่อนที่ จะพิจารณาสมรรถนะตัวต่อไป จน

ครบทุกตัว  

๒. ในการประเมินสมรรถนะหน่ึงๆ ผู้ประเมินจะพิจารณาว่าผู้ถูกประเมินน้ันๆ ถูก

กาํหนดให้มีสมรรถนะในเร่ืองน้ันๆถึงระดับสมรรถนะใด พฤติกรรมที่ จะใช้เป็น

ฐานในการประเมินได้แก่ พฤติกรรมทุกรายการที่ ปรากฎในพจนานุกรม

สมรรถนะจนถงึระดับสมรรถนะน้ัน 

ตวัอย่าง:  สมศักด์ิเป็นเจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบาย ซ่ึงตามขอ้กาํหนด สมศักด์ิตอ้งมี

ระดับสมรรถนะในเร่ืองการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ท่ีระดับ ๓ ดังนั้น ในการประเมิน  

ผูป้ระเมินจะนําพฤติกรรมท่ีระบุไวใ้นพจนานุกรมสมรรถนะเร่ืองการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

ครอบคลุมตัง้แต่พฤติกรรมในระดบัท่ี ๑ จนถึงระดบั ๓ มาใชเ้ป็นเกณฑต์ัง้ตน้ใน

การประเมินสมรรถนะของสมศกัด์ิ 

 

ลอ้มกรอบท่ี ๔.๒: การพจิารณาขอบเขตพฤติกรรมสมรรถนะท่ีใชใ้นการประเมิน 

 การพิจารณาขอบเขตพฤติกรรมสมรรถนะท่ีใชใ้นการประเมิน สามารถแสดงใหเ้ห็นดงัขัน้ตอนท่ีแสดง 

พิจารณาสมรรถนะท่ีจะ

ประเมิน

ระบุระดับสมรรถนะท่ี

กําหนดสําหรับผู้ถูกประเมิน

พิจารณาพฤติกรรม

สมรรถนะครอบคลุมจนถึง

ระดับสมรรถนะที่กาํหนด

ตัวอย่าง:
กรณีประเมินสมรรถนะท่ีระดับท่ี ๓

การประเมินจะครอบคลุมพฤติกรรม

ท้ังหมดจนถงสมรรถนะระดับท่ี ๓
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๓. ผู้ประเมินพิจารณารายละเอยีดพฤติกรรมในพจนานุกรมสมรรถนะทลีะรายการ 
จนถึงระดับสมรรถนะที่ กาํหนด ทาํการนับรายการพฤติกรรมที่ ผู้ถูกประเมินทาํ

ได้ครบถ้วนตามที่ ระบุไว้ ทั้งน้ี ไม่ให้นับพฤติกรรมที่ ผู้ถูกประเมินยังทาํได้ไม่ดี 

หรือไม่ครบถ้วน หรือยังมีจุดบกพร่องต้องปรับปรุง หลังจากน้ันให้คาํนวนหา

ร้อยละของพฤติกรรมที่ ทาํได้ครบถ้วนดังกล่าวเทียบกับรายการพฤติกรรม

ทั้งหมด และนาํผลคาํนวณไปเทียบกับมาตรวัดว่าอยู่ในระดับใด กท็าํการให้

คะแนนตามเกณฑน้ั์น 

ตวัอย่าง: การประเมินสมรรถนะของสมศักด์ิ ซ่ึงครอบคลมุพฤติกรรมในสมรรถนะ

ระดบั ๓ นัน้มีพฤติกรรมท่ีตอ้งพิจารณาทัง้ส้ิน ๑๐ รายการ (นบัตัง้แต่พฤติกรรมใน
ระดบัท่ี ๑ จนถึงระดบั ๓)  เม่ือผูป้ระเมินทาํการประเมิน พบวา่ สมศักด์ิมีสมรรถนะ

ท่ีทําไดดี้ ๘ รายการ จึงคิดเป็นรอ้ยละ ๘๐ ซ่ึงเม่ือเทียบกบัมาตรวดั พบวา่ตกอยู่ใน

เกณฑ ์๓ คะแนน สมศกัด์ิจงึไดร้บัคะแนนประเมินในกรณีน้ีเท่ากบั ๓ คะแนน 

 

มาตรวดัแบบท่ี ๒: การวดัโดยพจิารณาถงึระดบัจุดแข็ง (Strength) ของผูถู้กประเมิน  

มาตรวัดแบบที่  ๒ ซึ่ งแสดงให้เห็นด้านล่างน้ี จะวัดประเมินสมรรถนะจาก

พฤติกรรมที่ แสดงออกโดยผู้ถูกประเมินว่าทาํได้ตามพฤติกรรมซึ่ งนิยามไว้ในพจนานุกรม

สมรรถนะในระดับใด มีสิ่ งที่ จะต้องปรับปรุงพัฒนามากน้อยเพียงใด และสิ่ งที่ ทาํได้น้ันดีเด่นถึง

ในระดับที่ ถอืเป็นจุดแขง็ (Strength) หรือไม่ 

 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน  

จําเป็นต้องได้รับการ

พฒันาอย่างย่ิง 

 

ผู้ถกูประเมินไม่สามารถ

แสดงออกให้เห็นถงึ

พฤติกรรมตามท่ีระบไุว้

ในพจนานกุรม

สมรรถนะได้ 

ต้องได้รับการพฒันา   

 

 

ผู้ถกูประเมินทําได้น้อย

กวา่คร่ึงหนึง่ของ

สมรรถนะท่ีกําหนด มี

พฤติกรรมในบาง

รายการท่ีต้องได้รับการ

พฒันาอย่างเดน่ชดั 

อยู่ในระดบัใช้งานได้   

 

 

ผู้ถกูประเมินทําได้

มากกวา่คร่ึงหนึง่ของ

สมรรถนะท่ีกําหนด ยงัมี

จดุอ่อนในบางเร่ือง แต่

ไม่เป็นข้อด้อยท่ีกระทบ

ตอ่ผลการปฏิบติั

ราชการ 

อยู่ในระดบัท่ีใช้งานได้ดี 

 

 

ผู้ถกูประเมินทําได้ตาม

สมรรถนะท่ีกําหนดได้

โดยมาก เป็นไปอย่างคง

เส้นคงวา และทําได้

ดีกวา่ผลปฏิบติังานใน

ระดบักลางๆ ไม่มี

จดุอ่อนท่ีเป็นประเดน็

สําคญั 

อยู่ในระดบัท่ีดีเย่ียม 

 

  

ผู้ถกูประเมินทําได้ครบ

ทัง้หมดตามสมรรถนะท่ี

กําหนด และส่ิงท่ีแสดงออก

ตามสมรรถนะนีถื้อเป็นจดุ

แข็ง (Strength) ของผู้ถกู

ประเมิน 
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ในการประเมินสมรรถนะด้วยมาตรวัดแบบที่  ๒ น้ี ผู้ประเมินจะดาํเนินการดังน้ี 

๑. ทาํเช่นเดียวกับการใช้มาตรวัดแบบที่  ๑ คือ ทาํการประเมินสมรรถนะทีละตัว 

ไล่ไปจนครบ โดยการประเมินจะพิจารณาเทียบกับรายการที่ ปรากฎใน

พจนานุกรมสมรรถนะครอบคลุมถงึระดับสมรรถนะที่ กาํหนด 

๒. เมื่ อทาํการประเมินสมรรถนะ ให้พิจารณาว่าพฤติกรรมของผู้ถูกประเมินในรอบ
การประเมินน้ีเป็นเช่นใด เทียบกับมาตรวัดข้างต้น ทั้งน้ี การจะประเมินให้

คะแนนในระดับ ๔ คะแนน (อยู่ในระดับที่ ใช้งานได้ดี) หรือ ระดับ ๕ คะแนน 

(อยู่ในระดับที่ ดีเยี่ ยม) มีข้อควรพิจารณาดังน้ี 

-  การจะพิจารณาให้ ๕ คะแนน (อยู่ในระดับที่ ดีเยี่ ยม) น้ัน ผู้ถูกประเมิน

จะต้องมีจุดแขง็ในเร่ืองดังกล่าวอย่างเหน็เด่นชัด โดยหากไม่สามารถ

พิสจูน์ให้เหน็เป็นที่ ประจักษ์ จะไม่สามารถให้คะแนนที่ ระดับน้ีได้  

-  การจะพิจารณาให้ ๔ คะแนน (อยู่ในระดับที่ ใช้งานได้ดี) น้ัน ผู้ถูก

ประเมินควรต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะน้ันได้ดีกว่า

ระดับเฉล่ียของบุคคลที่ มีระดับผลงานกลางๆ 

 

มาตรวดัแบบท่ี ๓: การวดัโดยพจิารณาสมรรถนะของผูถู้กประเมิน เทียบกบัความเป็น

แบบอย่างท่ีดีใหก้บัผูอ่ื้น (Role Model) 

มาตรวัดแบบที่  ๓ ถูกพัฒนาขึ้ นโดยมีแนวคิดที่ ใกล้เคียงกับแนวทางของมาตรวัด

แบบที่  ๒ โดยจะต่างกนัที่ รายละเอยีดของมาตรวัด ซึ่ งเป็นไปตามรายละเอยีดที่ แสดงข้างล่าง 

  

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน  
จําเป็นต้องได้รับการ
พฒันาอย่างย่ิง 

 
ผู้ถกูประเมินไม่สามารถ
แสดงออกให้เห็นถงึ

พฤติกรรมตามท่ีระบไุว้ใน
พจนานกุรมสมรรถนะได้ 

กําลงัพฒันา 
 
 

ผู้ถกูประเมินสามารถทํา
ได้ตามสมรรถนะท่ี

กําหนดบ้าง แตย่งัทําได้
บ้างไม่ได้บ้าง ยงัปรากฎ
จดุอ่อนท่ีต้องได้รับการ
พฒันา โดยไม่สามารถ
ปรับแก้ได้โดยง่าย ต้องใช้
เวลาพฒันาอีกระยะหนึง่ 

อยู่ในระดบัท่ีใช้งานได้ 
(Proficient) 

 
ผู้ถกูประเมินสามารถทํา
ได้ดีถึงระดบัท่ีคาดหวงั 
ได้โดยมาก แม้จะมี

จดุอ่อนบ้าง แตก็่สามารถ
ปรับแก้ได้โดยง่าย 

อยู่ในระดบัท่ีใช้งานได้ดี 
(Very Proficient) 

 
ผู้ถกูประเมินสามารถทํา
ได้ครบหรือเกือบครบตาม
สมรรถนะท่ีกําหนด โดย
ไม่ปรากฎประเด็นท่ีเป็น
จดุอ่อนต้องปรับแก้ใดๆ 

เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบั
ผู้ อ่ืน (Role Model) 

 
ผู้ถกูประเมินทําได้ครบ
ทัง้หมดตามสมรรถนะท่ี
กําหนดในระดบัท่ี

สามารถใช้อ้างอิงเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กบัผู้ อ่ืน  
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ผู้ประเมินจะดาํเนินการดังต่อไปน้ี ในการประเมินสมรรถนะด้วยมาตรวัดแบบที่  ๓ 

๑. ทาํเช่นเดียวกับการใช้มาตรวัดแบบที่  ๑ คือ ทาํการประเมินสมรรถนะทีละตัว 

ไล่ไปจนครบ โดยการประเมิน จะพิจารณาเทียบกับรายการที่ ปรากฎใน

พจนานุกรมสมรรถนะครอบคลุมถงึระดับสมรรถนะที่ กาํหนด 

๒. เมื่ อทาํการประเมินสมรรถนะ ให้พิจารณาว่า พฤติกรรมของผู้ถูกประเมินใน
รอบการประเมินน้ี เป็นเช่นใด เทยีบกบัมาตรวัดข้างต้น ทั้งน้ี การจะประเมินให้

คะแนนในระดับ ๔ คะแนน (อยู่ในระดับที่ ใช้งานได้ดี) หรือ ระดับ ๕ คะแนน 

(เป็นแบบอย่างที่ ดีให้กบัผู้อื่ น) มีข้อควรพิจารณาดังน้ี 

-  การจะพิจารณาให้ ๕ คะแนน (เป็นแบบอย่างที่ ดีให้กบัผู้อื่ น) น้ัน ผู้ถูก

ประเมินจะต้องมีสมรรถนะในเร่ืองดังกล่าวดีเด่นจนเป็นที่ เห็น

ประจักษ์ และสามารถอ้างองิในฐานะเป็นแบบอย่างที่ ดีให้กบัผู้อื่ นได้ 

-  การจะพิจารณาให้ ๔ คะแนน (อยู่ในระดับที่ ใช้งานได้ดี) น้ัน ผู้ถูก

ประเมินควรต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะน้ันได้  

ไม่ปรากฎประเดน็ใดๆ ที่ เป็นจุดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นประเดน็ที่ เลก็น้อย

เพียงใด 

 

มาตรวดัแบบท่ี ๔: การวดัโดยอิงการเปรียบเทียบกบัสมรรถนะของบุคลากรในระดบัเดียวกนั 

มาตรวัดแบบที่  ๔ น้ี จะวัดประเมินสมรรถนะจากพฤติกรรมที่ แสดงออกโดยผู้ถูก

ประเมินว่าทาํได้ตามพฤติกรรมซึ่ งนิยามไว้ในพจนานุกรมสมรรถนะได้มากน้อยเพียงใด เมื่ อ

เทยีบกบับุคลากรในระดับเดียวกนั มาตรวัดแบบที่  ๔ น้ีจะเป็นไปดังแสดงข้างล่าง 

 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน  
จําเป็นต้องได้รับการ
พฒันาอย่างย่ิง 

 
ผู้ถกูประเมินไม่สามารถ
แสดงออกให้เห็นถงึ

พฤติกรรมตามท่ีระบไุว้ใน
พจนานกุรมสมรรถนะได้ 

อยู่ในระดบัท่ีด้อยกวา่
บคุลากรในระดบัเดียวกนั  

 
ผู้ถกูประเมินสามารถ

ปฏิบติัได้ตามสมรรถนะท่ี
กําหนดในระดบัหนึง่ แต่
สิ่งท่ีทําได้ด้อยกวา่

บคุลากรในระดบัเดียวกนั
โดยเฉล่ีย 

อยู่ในระดบัท่ีเทียบเท่ากบั
บคุลากรในระดบัเดียวกนั   

 
ผู้ถกูประเมินสามารถ

ปฏิบติัได้ตามสมรรถนะท่ี
กําหนด โดยสิ่งท่ีทําได้อยู่
ในระดบัท่ีเทียบเคียงได้
กบับคุลากรในระดบั

เดียวกนั 

อยู่ในระดบัท่ีดีกวา่
บคุลากรในระดบัเดียวกนั 

 
ผู้ถกูประเมินสามารถ

ปฏิบติัได้ตามสมรรถนะท่ี
กําหนด โดยสิ่งท่ีทําได้อยู่
ในระดบัท่ีดีกวา่บคุลากร

ในระดบัเดียวกนั 

อยู่ในระดบัท่ีเหนือกวา่
บคุลากรในระดบัเดียวกนั 

  
ผู้ถกูประเมินสามารถ

ปฏิบติัได้ตามสมรรถนะท่ี
กําหนด โดยทําได้

เหนือกวา่ผู้ อ่ืนในระดบั
เดียวกนัอย่างมาก โดยมี
ขีดความสามารถท่ีเทียบ
ได้กบับคุลากรในระดบัท่ี

สงูขึน้ไป 
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การประเมินสมรรถนะด้วยมาตรวัดแบบที่  ๔  มีแนวทางดังน้ี 

๑. ทาํเช่นเดียวกับการใช้มาตรวัดแบบที่  ๑ คือ ทาํการประเมินสมรรถนะทีละตัว 

ไล่ไปจนครบ โดยการประเมินจะพิจารณาเทียบกับรายการที่ ปรากฎใน

พจนานุกรมสมรรถนะครอบคลุมถงึระดับสมรรถนะที่ กาํหนด สาํหรับมาตรวัดน้ี 

ผู้ประเมินอาจต้องพิจารณาพฤติกรรมสมรรถนะที่ สูงกว่าระดับสมรรถนะที่

กาํหนดเมื่ อจะพิจารณาประเมินในระดับ ๕ คะแนน 

๒. เมื่ อทาํการประเมินสมรรถนะ ให้พิจารณาว่าพฤติกรรมของผู้ถูกประเมินในรอบ
การประเมินน้ีเป็นเช่นใดเทยีบกบัมาตรวัดข้างต้น ในการประเมินด้วยมาตรวัดน้ี 

จะพิจารณาโดยให้องิกบัระดับสมรรถนะโดยเฉล่ียของบุคลากรในระดับเดียวกนั

ของหน่วยงานว่าดีกว่า หรือ ด้อยกว่าประการใด 

-  ถ้าเทยีบแล้วด้อยกว่าบุคลากรโดยรวมของหน่วยงาน จะได้ ๒ คะแนน 

(อยู่ในระดับที่ ด้อยกว่าบุคลากรในระดับเดียวกนั) หรือ น้อยกว่า 

-  ถ้าเทียบแล้ว ผู้ถูกประเมินทาํได้ในระดับเดียวกับบุคลากรในระดับ

เดียวกนั ให้ ๓ คะแนน 

-  ผู้ถูกประเมินจะได้ ๕ คะแนนเมื่ อทําได้ดีกว่าบุคลากรในระดับ

เดียวกัน และ แสดงความสามารถที่ เทียบได้กับบุคลากรในระดับ

สมรรถนะที่ สงูกว่า 

 

๔.๔  วิธีการประเมินสมรรถนะ 

    ๔.๔.๑ การประเมินสมรรถนะดว้ยวิธี ๓๖๐ องศา 

ในกรณีที่ ส่วนราชการพิจารณาใช้วิธี ๓๖๐ องศาในการประเมินสมรรถนะ การ

ดาํเนินการต่างๆ จะเป็นดังน้ี 

๑. ส่วนราชการจะทาํการกาํหนดผู้ประเมินให้กับผู้ถูกประเมิน โดยผู้ถูกประเมิน

หน่ึงๆ จะมีผู้ประเมินหลายคน ซึ่ งประกอบด้วย 

-  ผู้บงัคับบญัชาโดยตรง  

-  เพ่ือนร่วมงาน จาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

-  ผู้ใต้บงัคับบญัชา จาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

-  ตัวผู้ถูกประเมินเอง 
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โดยทั่วไปจาํนวนผู้ประเมินควรมีไม่ตํา่กว่าที่ ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากมีโอกาสที่ ผู้

ประเมินจะไม่ให้ข้อมูล หรือไม่ทาํการประเมินให้ กค็วรจะเพ่ิมจาํนวนผู้ทาํการ

ประเมินเผื่ อไว้ด้วย 

ในการกาํหนดตัวผู้ประเมิน ส่วนราชการควรเลือกผู้ที่ ใกล้ชิด และมีโอกาส

สงัเกตเหน็พฤติกรรมของผู้ถูกประเมิน และส่วนราชการอาจให้ผู้ถูกประเมินทาํ

การเสนอช่ือผู้ประเมินมาประกอบการพิจารณาด้วยกไ็ด้ 

๒. ผู้ประเมินจะได้รับแบบฟอร์มฯ เพ่ือทาํการประเมิน โดยภายหลังจากประเมิน

แล้วเสรจ็ ให้นาํส่งการเจ้าหน้าที่ เพ่ือทาํการประเมินผลต่อไป ทั้งน้ี ส่วนราชการ

ต่างๆ จะมีแบบฟอร์มฯที่ แตกต่างกันไปได้ (ล้อมกรอบที่  ๔.๓ แสดงตัวอย่าง

และแนวทางการจัดทาํแบบฟอร์มฯการประเมิน ๓๖๐ องศา ซึ่ งส่วนราชการ

สามารถนาํไปปรับใช้ได้) 

 

ลอ้มกรอบท่ี ๔.๓: ตวัอย่างแบบฟอรม์ฯ ท่ีใชใ้นการประเมิน ๓๖๐ องศา 

แบบฟอรม์ฯดงัตวัอย่างขา้งล่างน้ี เป็นแบบฟอรม์ฯตวัอย่างท่ีส่วนราชการสามารถนําไปประยุกต์ใชเ้ป็นแบบฟอรม์ใน

การประเมินสมรรถนะดว้ยวธีิ ๓๖๐ องศาได ้ 

ระบุสมรรถนะท่ีจะ
ทําการประเมิน

พฤติกรรมของสมรรถนะท่ี
ครอบคลุมถึงระดับ
สมรรถนะท่ีกําหนด โดย
ส่วนราชการจะระบุเพียง
ระดับสมรรถนะในการ
ประเมินแล้วให้ผู้ประเมิน
ไปอ่านเอาจากพจนานุกรม
สมรรถนะ หรือ จะลง
รายละเอียดให้ครบดัง
แสดงในตัวอย่างน้ีก็ได้

กําหนดมาตรวัดในการประเมิน ซ่ึงส่วน
ราชการสามารถเลือกใช้มาตรวัดใด
มาตรวัดหน่ึงจาก ๔ รูปแบบ หรือ 
พัฒนาข้ึนเองตามความเหมาะสม

พึงสังเกตุว่า จะมีช่องเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้
ประเมินสามารถประเมิน “ไม่สามารถ
ประเมินได้” โดยเม่ือใดท่ีมีการประเมิน
ในช่องน้ี คะแนนจะไม่ถูกนําไปคิด
คํานวณใดๆ
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๓. การเจ้าหน้าที่ จะรวบรวมข้อมูลการประเมินจากผู้ประเมินต่างๆ สรปุผลของผู้ถูก

ประเมินทลีะราย โดยแจกแจงคะแนนตามรายสมรรถนะ คะแนนที่ สรุปน้ี ควรมี

ทั้งคะแนนที่ ประเมินโดยผู้ประเมินแต่ละกลุ่ม คะแนนประเมินเฉล่ียรวมของ 

ผู้ประเมินทั้งหมด และคะแนนประเมินเฉล่ียรวมโดยไม่รวมคะแนนประเมิน

ตนเอง 

ล้อมกรอบที่  ๔.๔ ได้แสดงตัวอย่างของการสรุปผลคะแนนการประเมิน ๓๖๐ 

องศา ซึ่ งส่วนราชการสามารถนาํไปปรับใช้ได้ โดยผลคะแนนน้ี จะต้องส่งให้กบั

ผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้ประเมินสุดท้าย เพ่ือใช้ในการพิจารณาประเมินผลการ

ปฏบิตัิราชการต่อไป 

 

ลอ้มกรอบท่ี ๔.๔: แสดงการนาํผลคะแนนจาการประเมิน ๓๖๐ องศา ไปใชใ้นการสรุปผล

คะแนนการประเมินสมรรถนะ 

ผูบ้ังคับบัญชา หรือ ผูป้ระเมินสุดทา้ย จะเป็นผูนํ้าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลคะแนนสรุปการประเมิน ๓๖๐ องศา มาใช ้

ประกอบในการพิจารณาประเมินสมรรถนะของผูถ้กูประเมิน โดยทําการระบุคะแนนการประเมินสมรรถนะลงใน

แบบกาํหนดและประเมินสมรรถนะซ่ึงเป็นเอกสารแนบทา้ยของแบบสรุปผลการประเมินผลปฏิบติังาน 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะ
ด้วยวิธี ๓๖๐ องศา  ซ่ึงประมวล
โดยการเจ้าหน้าท่ี

คะแนนสรุปน้ี จะถูกส่งไปยัง
ผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้ประเมิน
สุดท้าย เพ่ือสรุปผลการประเมิน
สมรรถนะลงในแบบประเมิน

ผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้ประเมินสุดท้าย จะ
พิจารณาผลการประเมิน และ จะนําคะแนน
เฉลี่ยรวม (ท่ีไม่รวมคะแนนการประเมิน
ตนเอง) มาใส่ไว้ในแบบกําหนดและ
ประเมินสมรรถนะ โดยส่วนราชการอาจให้
อํานาจในการปรับเปลี่ยนคะแนนได้ใน
ระดับหน่ึง (ข้ึนอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละ
ส่วนราชการ)
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๔.  ผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้ประเมินสุดท้าย ทาํการประเมินสมรรถนะของผู้ถูก

ประเมิน โดยดึงข้อมูลจากสรุปผลคะแนนการประเมิน ๓๖๐ องศามาใช้ โดยทาํ

การระบุคะแนนลงในแบบฟอร์มกาํหนดและประเมินสมรรถนะ ทั้งน้ี คะแนนที่ ใช้ 

ให้นาํมาจากคะแนนประเมินเฉล่ียรวมโดยไม่รวมคะแนนประเมินตนเอง 

ในการนาํคะแนนจากการประเมิน ๓๖๐ องศามาใช้น้ี ขึ้ นอยู่กับส่วนราชการว่า 

จะกาํหนดให้ใช้คะแนนจากการประเมินดังกล่าวมาเป็นคะแนนการประเมิน

สมรรถนะ หรือ จะอนุญาติให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินสุดท้ายสามารถ

ปรับเปล่ียนได้ในระดับหน่ึง เช่น ให้อาํนาจเพ่ิมลด ๐.๕ คะแนน เป็นต้น 

 

    ๔.๔.๒ การประเมินสมรรถนะโดยใหผู้ป้ระเมิน หรือ ผูบ้งัคบับญัชาประเมินโดยการ

สงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเห็นเด่นชดั(Critical Incident Technique) 

 

ในกรณีที่ ส่วนราชการพิจารณาใช้วิธีให้ผู้ประเมิน หรือ ผู้บังคับบัญชาประเมิน

สมรรถนะโดยการสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกที่ เห็นเด่นชัด ผู้บังคับบัญชาหรือ 

ผู้ประเมินจะประเมินโดยพิจารณาพฤติกรรมที่ ผู้ถูกประเมินได้แสดงออกในรอบการประเมิน 

พิจารณาพฤติกรรมที่ เห็นเด่นชัด เทียบกับมาตรวัดสมรรถนะที่ ส่วนราชการกําหนด โดย

พิจารณาไปทีละสมรรถนะจนครบสมรรถนะที่ ใช้ในการประเมินทุกตัว และบันทึกผลการ

ประเมินลงในแบบฟอร์มกาํหนดและประเมินสมรรถนะ 

 

ล้อมกรอบที่  ๔.๕: การประเมินโดยวิธกีารสงัเกตจากพฤตกิรรมการแสดงออกที่ เหน็เด่นชัด 

    

ผู้บังคบับัญชา หรือ ผู้ประเมินจะประเมินพฤติกรรมท่ีเด่นชัด
ของผู้ถูกประเมินในสมรรถนะด้านต่างๆ เทียบกับมาตรวัดท่ี
ระบุไว้น้ี และระบุคะแนนการประเมินลงในแบบฟอร์มฯ

ส่วนราชการจะระบุมาตรวัดท่ีใช้ใน
การประเมินสมรรถนะลงในส่วนน้ี 
และประกาศใช้เปนมาตรฐานใน
การวัดประเมินของส่วนราชการ
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หลังจากการประเมินผลการปฏบิัติราชการ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินต้องแจ้งผล

การประเมินดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมินทราบ  การแจ้งผลการประเมินน้ี 

จะต้องดาํเนินการใน ๒ กรณ ีคือ  

(๑) การแจ้งผลการประเมินเป็นรายบุคคล พร้อมให้คําปรึกษา แนะนําเพ่ือ

นาํไปสู่การพัฒนาผลการปฏบิตัิราชการรวมทั้งพฤติกรรม ก่อนเข้าสู่วงจรของการปฏบิัติราชการ

ในรอบปีงบประมาณใหม่ต่อไป ซึ่ งในการแจ้งผลการประเมินกรณีน้ีต้องให้ผู้รับการประเมิน 

ลงนามรับทราบด้วย 
(๒) การแจ้งผลการประเมินเฉพาะผู้มีผลงานดีเด่น และดีมาก ซึ่ งเป็นการประกาศ

ให้ทราบทัว่กนั เพ่ือให้เกดิความโปร่งใสในการดาํเนินงาน และเป็นการยกย่อง ชมเชย ผู้ที่ มีผลการ

ปฏบิตัิราชการดีเด่น และดีมาก ให้เป็นที่ ประจักษ์โดยทัว่กนั 

๕.๑  การแจง้ผลการประเมินรายบุคคล 

 ๕.๑.๑ ขั้นตอนการดาํเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ไม่ยอมลงนาม 

รบัทราบผลการ

ประเมิน 

ลงนามรบัทราบ

ในแบบสรุป 

ผลการประเมิน 

ผูป้ระเมินจดัเตรียมเอกสารแสดงผลการประเมิน 

ผูป้ระเมินนดัหมายวนัแจง้ผลการประเมิน 

      ผูป้ระเมิน 

• แจง้ผลการประเมินดว้ยวาจา 

• ใหค้าํปรกึษาแนะนาํเพิ่มเตมิ 

- แบบฟอรม์สรุปผลการ 

   ประเมิน 

- คะแนนผลการประเมิน 

- หลกัฐาน/คาํแนะนํา 

ผ
ูป้
ร
ะ
เมิ
น

 

ไม่ยอมรบั 

ผลการประเมิน 

ยอมรบั 

ผลการประเมิน 

ผูป้ระเมินขอใหพ้ยานลงนาม 

ยนืยนัการแจง้ผลฯ 

ผ
ูร้
บั
ก
า
ร
ป
ร
ะ
เมิ
น

 

การแจง้ผลการประเมนิและ

แนวทางการใหค้าํปรึกษา 
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 ๕.๑.๒ สาระสาํคัญที่ ผู้ประเมินควรแจ้งต่อผู้รับการประเมิน 

   ๑) แจ้งผลคะแนนรวมผลการประเมินที่ ผู้รับการประเมินรายน้ันๆ ได้รับ ทั้งใน

ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ ของงาน และคะแนนพฤติกรรมการปฏบิัติราชการ (สมรรถนะ) ว่าได้

คะแนนรวมอยู่ในระดับใด เช่น ดีเด่น ดีมาก ดี เป็นต้น 

     ๒) ช้ีให้เหน็จุดเด่นและประเดน็ที่ ผู้รับการประเมินควรต้องพัฒนาเพ่ิมเติมให้ดี

ยิ่ งขึ้นในส่วนของผลสมัฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมในการปฏบิตัิงาน 
 

กรณี การช้ีแจง คาํแนะนาํ 

ผูไ้ดร้บัการประเมินไดค้ะแนน

ระดบั “ดี” ขึ้นไป 

- ช้ีใหเ้ห็นจุดเด่น และแนะนาํแนวทางท่ีผูร้บัการประเมิน 

   จะพฒันาตนเองใหดี้ย่ิงขึ้นตอ่ไป 

- หารอืแนวทางการพฒันาเพิ่ มเตมิ 

ผูร้บัการประเมินไดร้บัคะแนน 

“พอใช”้ หรอื “ตอ้งปรบัปรงุ” 

- ช้ีแนะประเด็นขอ้บกพรอ่งท่ีตอ้งไดร้บัการปรบัปรงุ แกไ้ข  

  ทัง้ในส่วนของงานและพฤติกรรม 

- หาจุดเด่น (ท่ีมี) เพื่อกระตุน้ใหผู้ร้บัประเมินมีกาํลังใจปฏิบตั ิ

   หนา้ท่ีตอ่ไป 

- หารอืเพื่อกาํหนดแนวทางการพฒันางาน และพฤตกิรรม 

๕.๒  การแจง้ผลการประเมินระดบัดีเด่น และดีมาก 

การแจ้งผลการประเมินระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” เมื่ อสาํนัก/กองพิจารณาผลการ

ประเมินเสรจ็สิ้นแล้ว สามารถแจ้งผลการประเมินกรณีน้ี โดยประกาศรายช่ือให้ทราบทั่วกันได้ใน

ระดับสาํนัก/กอง กไ็ด้ หรือหากต้องการให้เป็นการแจ้งผลภาพรวมระดับกรม สาํนัก/กองอาจ

ส่งผลการประเมินน้ันให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ รวบรวมเพ่ือประกาศรวมระดับต่อไปกไ็ด้  ส่วนใน
กรณขีองจังหวัดกใ็ห้ดาํเนินการในลักษณะเดียวกนั 

๕.๓  แนวทางการใหคํ้าปรึกษาหารือแก่ผูร้บัการประเมิน 

ในช่วงของการแจ้งผลการประเมิน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินหารือร่วมกนัเพ่ือพัฒนางาน/ปรับปรุงพฤติกรรม รวมทั้งยังเป็นช่วงเวลาของการติชม 

และกระตุ้นให้ผู้รับการประเมินพัฒนาตนเอง  
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สิ่ งสาํคัญที่ ต้องคาํนึง คือ การให้คาํปรึกษาที่ ดีน้ันต้องทาํด้วยวิธีที่ แตกต่างกันตาม

ผลงานหรือตามศักยภาพของผู้รับการประเมิน ทั้งยังต้องระมัดระวังแม้ในกรณีของการแสดง

ความช่ืนชมผู้รับการประเมินที่ มีผลการปฏบิตัริาชการดี นอกจากน้ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน

ควรจะต้องเตรียมตัวเพ่ือรับมือกับบรรยากาศที่ จะเกิดขึ้ นในสถานการณ์ของการแจ้งผลการ

ประเมินด้วย 

 

แนวทางและขอ้พึงระวงัในการใหค้าํตชิมผูร้บัการประเมิน 

o พึงระลึกเสมอว่า การแสดงความช่ืนชมผลงานดีเป็นการเนน้ย ํ้า และใหร้างวัล รวมทั้งเป็นการเสริมแรง/กาํลงัใจ

เพื่อใหผู้ไ้ดร้บัคาํชมอยากแสดงผลงานเช่นนั้นในโอกาสตอ่ไป 

o คาํชมตอ้งจริงใจ เฉพาะเจาะจงว่าชมเรื่องอะไร และใหค้าํชมเฉพาะในเรื่องท่ีบุคคลผูร้บัคาํชมเป็นผูล้าํบาก

ตรากตราํสรา้งผลงานนั้นข้ึนมาจริง 

o คาํชม/การใหค้วามดีความชอบตอบแทนผลงานดี เป็นการสรา้งความเช่ือมัน่ในตนเองแก่ผูร้บัการประเมิน

และเป็นแรงบนัดาลใจท่ีมีอิทธิพลยิง่ 

o การตชิมตอ้งเนน้ท่ีเหตกุารณซ่ึ์งเฉพาะเจาะจงและสามารถแสดงใหเ้ห็นชดัถึงการปรบัปรุงพฒันาได ้

o เนน้การติชมผลงานหรือพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับงาน ไม่ใช่นิสยัส่วนตวัของผูร้บัการประเมินซ่ึงอาจไม่มีผล

ตอ่งาน 

o ผูร้บัคาํติชมอาจคิดว่ามีความหมายแฝงอ่ืนๆ มากกว่าท่ีผูพู้ดไดแ้สดงออกดว้ยวาจา  เม่ือใหค้าํติชมจึงควรใส่

ใจดว้ยว่าผูร้บัคาํตชิมมีปฏิกิริยาอยา่งไร 

 

ส่ิงท่ีไม่ควรทาํในการใหค้าํปรกึษา แนะนาํ ในการแจง้ผลการประเมิน 

o ไม่รบัฟังความคิดเห็นผูร้บัการประเมิน คิดว่าตนเองรูด้ีว่าส่ิงท่ีดีท่ีสุดสาํหรบัผูร้บัการประเมิน คืออะไร และ

คิดว่ารูด้ีว่าสถานการณท่ี์เกิดข้ึน คืออะไร 

o กลา่วแนะนาํกวา้งๆ ว่าใหท้าํงานดีข้ึนและมากข้ึน 

o แสดงความไม่มัน่ใจตอ่ความสามารถของผูร้บัการประเมิน 

o ใหแ้ตค่าํปรึกษาช้ีแนะเชิงลบ 
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๕.๔ ตวัอย่างแนวทางการจดัการในสถานการณข์องการแจง้ผลการประเมิน 

ปฏิกิริยา  สถานการณ ์ แนวทางการจดัการ 

รอ้งไห ้
เม่ือผูบ้งัคบับญัชาแจง้ผลการประเมินและให้

คาํแนะนาํแก่นางสาว ก. ผูร้บัการประเมิน

ปรากฎว่าเธอรอ้งไห ้

ผูบ้งัคบับญัชาบอกให ้นางสาว ก.  

รูว่้ารอ้งไหไ้ด ้ไม่เป็นไร และใหเ้วลานางสาว ก. สงบสติ

อารมณ ์และเม่ือนางสาว ก. หยุดรอ้งไหจ้งึทาํการให้

คาํปรึกษาแนะนาํตอ่ไป 

ไม่รบัฟัง 

นาง ข. ทาํงานไม่ดี แตเ่ธอเช่ือว่า 

เธอมีผลการปฏิบตัริาชการดี เม่ือผูบ้งัคบับญัชา

ช้ีแนะว่าเธอจะตอ้งปรบัปรุงการทาํงานเธอกลบั

หวัเราะ ไม่เห็นดว้ย และเห็นว่าส่ิงท่ีไดร้บั

คาํแนะนาํเป็นเรื่องไรส้าระ 

ผูบ้งัคบับญัชาควรถาม นาง ข.  

ใหช้ดัเจนข้ึนว่าเธอไม่เห็นดว้ยกบัผูบ้งัคบับญัชา

ในเร่ืองอะไร หลงัจากนั้นควรอธิบายเหตผุลท่ี

ชดัเจนใหฟั้งอีกครั้งหน่ึง พรอ้มแสดงหลกัฐานท่ี

ชดัเจนใหเ้ห็นว่า นาง ข. จะตอ้งปรบัปรุงงานของ

เธอ 

โกรธ 

นาย ค. เป็นคนท่ีระตอืรือรน้ 

ในการทาํงาน แตม่กัจะทาํงานผิดพลาด

เน่ืองจากเป็นคนไม่สนใจรายละเอียดปลีกยอ่ย

ของงาน เม่ือผูบ้งัคบับญัชาช้ีใหเ้ห็นถึง

จุดบกพรอ่งในขอ้น้ีเขาโกรธและบอกว่าเขา

ทาํงานหนกัมาก (ซ่ึงเป็นความจริง) และ

กลา่วโทษผูบ้งัคบับญัชาว่า ท่ีผูบ้งัคบับญัชามา

ตอ่ว่าเขาน้ีเน่ืองจากไม่ชอบ นาย ค. เป็นการ

สว่นตวั 

ผูบ้งัคบับญัชาควรอยูใ่นความสงบ แสดง

ความเห็นใจ บอกให ้นาย ค.   รูว่้าผูบ้งัคบับญัชา

รูด้ีว่าเขาทาํงานหนกั แตก็่สามารถปรบัปรุงใหด้ี

ยิง่ข้ึนอีก และใหเ้นน้ย ํ้าการใหค้าํปรึกษาแนะนาํท่ี

ชดัเจนในประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจงอีกครั้งหน่ึง 

โดยยกตวัอยา่งและแสดงหลกัฐานพรอ้มทั้ง

แนะนาํวิธีการหรือหาแนวการพฒันาวิธีการ

ทาํงานรว่มกนั 

 
 
 



 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏบัิติราชการ | ๕๙  

๕.๕ บทบาทของผูร้บัการประเมินในการรบัฟังคําปรึกษาแนะนาํ 

 

o รับฟังและทาํความเขา้ใจอย่างดี พยายามที่ จะไม่ด่วนตัดสินหรือตัดบทว่าสิ่ งที่ ไดรั้บฟังเป็นเร่ืองไม่จริง ควร

พยายามตัง้ใจฟังใหเ้ขา้ใจอย่างแทจ้ริง 

o ขอคาํชี้ แจงหากไม่เขา้ใจ เพื่อใหแ้น่ใจว่าเขา้ใจสิ่ งที่ ผูบั้งคับบัญชาพดู เช่น ขอใหผู้บั้งคับบัญชายกตัวอย่าง 

หรือขอทราบความคาดหวงัของผูบั้งคับบัญชา 

o อย่าด่วนปกป้องการกระทาํของตัวเอง พยายามรับฟังการใหค้าํปรึกษาชี้ แนะใหช้ัดเจนก่อน 

o อย่าเถยีง สิ่ งที่ ผูบั้งคับบัญชาพดูเพราะเป็นสิ่ งที่ เขาสังเกตเห็น สิ่ งที่ เขาประสบและเป็นความคิดเห็นของเขา 

ดังนัน้จงึไม่มปีระโยชนท์ี่ จะเถยีงเพื่อเอาชนะ เน่ืองจากการรับฟังความเห็นของผูบั้งคับบัญชาและการพดูคุย

ลักษณะน้ีจะเป็นประโยชนใ์นแง่ของการพฒันา การโตเ้ถยีงจะทาํใหผู้บั้งคับบัญชาไม่สามารถใชเ้วลาในการให้

คาํปรึกษาชี้ แนะไดอ้ย่างเต็มที่  

o พจิารณาไตร่ตรองคาํปรึกษาชี้ แนะที่ ไดรั้บว่าเคยไดรั้บคาํปรึกษาชี้ แนะในลักษณะน้ีหรือไม่ หรือพจิารณาถาม

ตัวเองว่าเคยไดรั้บการชี้ แนะในลักษณะน้ีหรือไม่ และตอ้งการจะใชป้ระโยชนจ์ากการชี้ แนะน้ีหรือไม่ จะเกิด

อะไรข้ึนถา้ตนเองไม่สนใจคาํชี้ แนะน้ี และจะสามารถใชป้ระโยชนจ์ากคาํชี้ แนะน้ีใหเ้กิดประสิทธิภาพกับการ

ทาํงานไดม้ากที่ สุดอย่างไร 

 

.................................................. 
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บทที่  ๖ น้ี จะได้ยกตัวอย่างบุคคลสมมุติ ได้แก่ คุณสมศักดิ์  เจ้าหน้าที่ คุมประพฤติ 

กรมคุมประพฤติ เพ่ือแสดงให้เหน็ถึงการดาํเนินการตามกระบวนการของระบบการบริหารผล

ปฏิบัติงาน เร่ิมต้นตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติงาน ณ ต้นรอบการประเมิน ไปจนถึง

ขั้นตอนการประเมินผลฯ ณ สิ้ นรอบการประเมิน และจะได้แสดงให้เห็นถึงการใช้งาน

แบบฟอร์มฯ ไปพร้อมๆ กนั  

 

๖.๑  ทําความเขา้ใจกบัแนวทางของระบบการบริหารผลปฏิบติังานของส่วนราชการ 

สิ่ งแรกที่ คุณสมศักดิ์  ได้ดาํเนินการคือ ทาํความเข้าใจกบัแนวปฏบิัติของกรมฯ อัน

เกี่ ยวเน่ืองกับระบบการบริหารผลปฏิบัติงาน ในกรณีตัวอย่างน้ี สมมุติให้กรมฯ ตัดสินใจยึด

ตามแนวทางของสาํนักงาน ก.พ. ทั้งหมด โดยไม่ได้ปรับแก้ใดๆ ดังน้ัน การดําเนินการที่

เกี่ ยวเน่ืองกบัระบบการบริหารผลปฏบิตัิงาน จะเป็นดังน้ี 

(๑)  แบบฟอร์มฯ ต่างๆ จะเป็นไปตามข้อเสนอตามแนวทางของ สาํนักงาน ก.พ. 

ซึ่ งได้กล่าวไว้ในบทที่  ๒ – ๔ ตามลาํดับ 

(๒)  การประเมินสมรรถนะ จะอ้างองิสมรรถนะหลักตามข้อกาํหนดของสาํนักงาน 

ก.พ. จาํนวน ๕ ตัว 

(๓) นํา้หนักของคะแนนการประเมินผลสมัฤทธิ์ และ คะแนนการประเมินสมรรถนะ 

จะอยู่ที่  ๗๐: ๓๐ 

จากการที่ คุณสมศกัดิ์ ได้ศกึษาถงึแนวปฏบิตัิของกรมฯ เขาจะเข้าใจว่า แบบฟอร์มฯ 

ที่ จะใช้ในกระบวนการนี้  จะประกอบด้วย 

(๑)  แบบสรปุการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ซึ่ งประกอบด้วยเอกสารจาํนวน ๓ 

หน้า โดยแบบสรปุฯ น้ีจะเป็นเอกสารบงัคับที่ ใช้เหมือนกนัทุกกรม 

(๒) แบบกาํหนดและประเมินสมรรถนะ ซึ่ งเป็นเอกสารแนบท้าย โดยแบบฟอร์มฯน้ี 

เป็นแบบฟอร์มฯที่ กรมฯ สามารถปรับแก้เป็นการเฉพาะของกรมฯได้ แต่กรมฯ 

ได้ตัดสนิใจเลือกใช้ตามแบบมาตรฐานของสาํนักงาน ก.พ. 

ตัวอย่างการใชแ้บบฟอร์มฯ 
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(๓) แบบกาํหนดและประเมินผลสมัฤทธิ์ของงาน ซึ่ งเป็นเอกสารแนบท้ายเช่นกนั 

โดยแบบฟอร์มฯ ดังกล่าว กรมฯสามารถปรับเปล่ียนเป็นการเฉพาะของกรมฯ

ได้เช่นกนั แต่กรมฯ ได้ตดัสนิใจเลือกใช้ตามแบบมาตรฐานของสาํนักงาน ก.พ. 

คุณสมศักดิ์  จะเข้าใจว่า คะแนนการประเมินสมรรถนะ และ คะแนนการ

ประเมินผลสมัฤทธิ์  จะได้จากการประเมินโดยใช้แบบฟอร์มฯ เอกสารแนบท้ายทั้งสอง และนาํ

คะแนนมาสรุปไว้ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยคุณสมศักดิ์ จะนํา

เอกสารแนบท้ายทั้งสองน้ี เยบ็ติดกบัแบบสรปุฯ เป็นเอกสารชุดเดียวกนั เพ่ือนาํส่งผู้ที่ เกี่ ยวข้อง

ต่อไป 

 

๖.๒  การวางแผนปฎิบติังาน และการจดัเตรียมแบบฟอรม์ฯ ณ.ตน้รอบการประเมิน 

คุณสมศกัดิ์  จะระบุรายละเอยีดต่างๆ ลงในแบบฟอร์มฯ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. จัดเตรียมรายละเอียดในแบบฟอร์มสรุปฯ เป็นเบือ้งต้น 

๒. ไม่เขียนอะไรลงในในส่วน หนา้ ๒ – ๓ 
เน่ืองจาก ยงัเป็นช่วงตน้รอบการประเมิน 

๑. ระบุรายละเอียดต่างๆ 
ไดแ้ก่ รอบการประเมิน ช่ือ
ผูรั้บการประเมิน ในท่ีน้ี คือ 
นายสมศกัด์ิ และ ผูป้ระเมิน 
ในท่ีน้ีคือ นายสมหวงั ซ่ึง
เป็นหวัหนา้กลุ่มดา้น
สืบเสาะ 
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ข. จัดเตรียมรายละเอียดในแบบกาํหนดและประเมนิสมรรถนะ 

๑. คุณสมศกัด์ิ ระบุช่ือตวัเอง 
เป็นผูรั้บการประเมิน และ 
ระบุช่ือคุณสมหวงัเป็นผู ้
ประเมิน พร้อมทั้งระบุรอบ
การประเมิน เป็นคร้ังท่ี ๑ 

๒. คุณสมศกัด์ิ ระบุสมรรถนะ ท่ีใชใ้นการ
ประเมิน  โดยอา้งอิงจากขอ้กาํหนดของกรมฯ 
ในกรณีตวัอยา่งน้ี จะประเมินโดยอิงสมรรถนะ
หลกั ๕ ตวั  

๓. คุณสมศกัด์ิ ระบุระดบัสมรรถนะของ
สมรรถนะท่ีใชใ้นการประเมิน  โดยอา้งอิงจาก
ขอ้กาํหนดของกรมฯ ในกรณีตวัอยา่งน้ี ตาม
ขอ้กาํหนดของตาํแหน่ง คุณสมศกัด์ิจะตอ้งมี
ระดบัสมรรถนะท่ีระดบั ๒ สาํหรับสมรรถนะ
หลกัทั้ง ๕ ตวั ดงันั้น คุณสมศกัด์ิจะระบุระดบั 
๒ ไวภ้ายใต ้หวัขอ้ “ระดบัท่ีคาดหวงั” 

๔. คุณสมศกัด์ิ สรุปร่วมกบัคุณสมหวงั เพ่ือ
กาํหนดนํ้าหนกัของสมรรถนะแต่ละตวั เม่ือ
รวมนํ้าหนกัแลว้เท่ากบั ๑๐๐%  
 
ในกรณีน้ี คุณสมศกัด์ิและคุณสมหวงั ตกลงให้
สมรรถนะทั้ง ๕ ตวัมีนํ้าหนกัเท่ากนั ตวัละ 
๒๐%  
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ค. จัดเตรียมรายละเอียดในแบบกาํหนดและประเมนิผลสัมฤทธ์ิของงาน 

๑. คุณสมศกัด์ิ ระบุช่ือตวัเอง 
เป็นผูรั้บการประเมิน และ 
ระบุช่ือคุณสมหวงัเป็นผู ้
ประเมิน พร้อมทั้งระบุรอบ
การประเมิน เป็นคร้ังท่ี ๑ 

๒. คุณสมศกัด์ิ ระบุ
ตวัช้ีวดัผลงาน ตามท่ี
ไดต้กลงกบัคุณ
สมหวงั ตวัช้ีวดั
ผลงานน้ี ไดม้าจาก
กระบวนการกาํหนด
ตวัช้ีวดัซ่ึงไดก้ล่าวไป
ในบทท่ี ๓ 

๓. คุณสมศกัด์ิ ระบุค่าเป้าหมายเป็น 
๕ระดบั ตามท่ีไดต้กลงกบัคุณสมหวงั  

๔. คุณสมศกัด์ิ ระบุ
นํ้าหนกัสาํหรับ
ตวัช้ีวดัแต่ละตวั 
ตามท่ีได ้ตกลงกบั
คุณสมหวงั  โดย
นํ้าหนกัรวมกนั    
= ๑๐๐% 



คู่มือการประเมินผลการปฏบัิติราชการ | ๖๔  

๖.๓  การประเมินผลปฏิบติังาน ณ.ปลายรอบการประเมิน 

คุณสมหวังจะนาํแบบฟอร์มฯ ซึ่ งคุณสมศักดิ์ ได้จัดทาํในช่วงต้นรอบการประเมินมา

ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลต่างๆ และได้มอบหมายให้

คุณสมศักดิ์ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามตัวช้ี วัดต่างๆ นําส่งให้คุณสมหวังเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา  

ในการประเมิน คุณสมหวังจะทาํการประเมินในส่วนของสมรรถนะก่อน แล้วจึงไป

ประเมินในส่วนของผลสมัฤทธิ์  จากน้ันจึงนาํคะแนนการประเมินจากทั้งสองส่วนมาคาํนวณใน

แบบสรปุผลการปฏบิตัิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. ประเมนิสมรรถนะ ๑. คุณสมหวงั ประเมินคุณสมศกัด์ิ
โดยพิจารณาพฤติกรรมของคุณ
สมศกัด์ิในรอบการประเมินเทียบกบั
รายละเอียดตามพจนานุกรม
สมรรถนะ และประเมินโดยให้
คะแนน ๑- ๕ ตามมาตรวดัสมรรถนะ  

๓. คุณสมหวงั ทาํการรวมคะแนนของสมรรถนะใน
แต่ละขอ้ โดยคะแนนแต่ละขอ้ = คะแนน x นํ้าหนกั 
x ๒๐ ดงัตวัอยา่ง  
 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประเมินให ้๓ คะแนน เม่ือรวม
คะแนนจะได ้= ๓ x ๒๐% x ๒๐ = ๑๒  
 
หมายเหตุ: การคูณดว้ย ๒๐ เพ่ือแปลงคะแนนใหเ้ป็น
ค่าคะแนนเตม็ร้อย 

๔. คุณสมหวงั ทาํการรวมคะแนนของ
สมรรถนะทุกขอ้ สรุปรวมเป็น
คะแนนรวมของการประเมิน
สมรรถนะ= ๖๘ คะแนน โดยคะแนน
รวมน้ีจะนาํไปกรอกในแบบสรุปผล
การปฏิบติังานต่อไป 

๒. คุณสมหวงั จะใช้
พ้ืนท่ีส่วนน้ีบนัทึก
ขอ้สังเกตต่างๆใน
สมรรถนะท่ีทาํการ
ประเมิน  
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ข. ประเมนิผลสัมฤทธ์ิของงาน 
๑. คุณสมหวงั ประเมินคุณสมศกัด์ิโดย
พิจารณาจากขอ้มูลการปฏิบติังานท่ี
รวบรวมได ้และทาํการประเมินใหค้ะแนน  
 
ตวัอยา่ง: ตวัช้ีวดั#๑ คุณสมศกัด์ิมีผลการ
ปฏิบติังานเป็นร้อยละ ๘๕ เม่ือพิจารณา
จากคะแนนค่าเป้าหมาย จะไดรั้บคะแนน
ประเมินระหวา่ง ๓ ถึง ๔ เม่ือคิดบรรญติั
ไตรยางค ์จะไดค้ะแนน = ๓.๕ 

๒. คุณสมหวงั   
คาํนวนคะแนนแต่ละ
ขอ้ โดยคิดคะแนน = 
คะแนนประเมิน x 
นํ้าหนกั x ๒๐ เพ่ือทาํ
ใหค้ะแนนเป็นฐานร้อย 
 
ตวัอยา่ง ตวัช้ีวดั#๑ = 
๓.๕ x ๑๕% x ๒๐ =  
๑๐.๕ 

๓. คุณสมหวงั รวม
คะแนนประเมินตวัช้ีวดั
ทุกขอ้ ไดเ้ท่ากบั ๗๒ 
คะแนน เพ่ือนาํคะแนน
น้ีไปใชค้าํนวนคะแนน
ผลปฏิบติังานรวม
ต่อไป 



คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการ | ๖๖  

 

ค. สรุปผลการประเมนิฯ 

๑. คุณสมหวงั กรอกคะแนน
ประเมินที่ไดม้าจากการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(๗๒ คะแนน) และ การ
ประเมินสมรรถนะ (๖๘ 
คะแนน) 

๒. คุณสมหวงั ระบุนํ้าหนกัการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ และ 
สมรรถนะ เป็น ๗๐: ๓๐ ซึ่ง
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกรม

๓. คุณสมหวงั ทาํการคาํนวนคะแนนถ่วงนํ้าหนกัในหวัขอ้
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน และ สมรรถนะ จากนั้น ทาํการรวมคะแนน 
 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ฯ  = ๗๒x๗๐%  = ๕๐.๔ คะแนน 
คะแนนสมรรถนะ   = ๖๘x๓๐%   = ๒๐.๔ คะแนน 
รวมคะแนน                 = ๗๐.๘ คะแนน 

๔. คุณสมหวงั ใชพ้ื้นที่ใน
ส่วนที่ ๔ เพื่อร่วมกบัคุณ
สมศกัดิ์ในการกาํหนด
แผนพฒันาเฉพาะบุคคลของ
คุณสมศกัดิ์ 

๕. คุณสมหวงั ลง
นามในแบบฟอร์มฯ 
และ คุณสมศกัดิ์ลง
นามเพื่อรับทราบผล
การประเมิน ใน
หนา้ที่ ๓ 



 

 

 

ภาคผนวก 

 



 

 

แบบสรุปการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

 

ส่วนท่ี ๑: ข้อมลูของผูร้บัการประเมิน 
 
รอบการประเมนิ   ครัง้ที ่๑      ๑ ตุลาคม       ถงึ ๓๑ มนีาคม 
     ครัง้ที ่๒      ๑ เมษายน       ถงึ ๓๐ กนัยายน 
 
ชื่อผูร้บัการประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว) 
 
ตําแหน่ง      ประเภทตําแหน่ง 
ระดบัตําแหน่ง     สงักดั 
 
ชื่อผูบ้งัคบับญัชา/ ผูป้ระเมนิ (นาย/นาง/นางสาว) 
ตําแหน่ง 

 

 

คาํชีแ้จง 
 
แบบสรปุการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการน้ีม ี๓ หน้า ประกอบดว้ย 
 
สว่นที ่๑:  ขอ้มลูของผูร้บัการประเมนิ เพือ่ระบุรายละเอยีดต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัผูร้บัการประเมนิ 
สว่นที ่๒:  สรุปผลการประเมนิ โดยใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมนิในองค์ประกอบด้านผลสมัฤทธิข์องงาน องค์ประกอบด้านสมรรถนะ และน้ําหนัก 

ของทัง้สององคป์ระกอบ ในแบบสรปุสว่นที ่๒ น้ี ยงัใชส้าํหรบัคาํนวณคะแนนผลการปฏบิตัริาชการรวมดว้ย 
- สาํหรบัคะแนนองคป์ระกอบดว้ยผลสมัฤทธิข์องงาน ใหนํ้ามาจากแบบประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน โดยใหแ้นบทา้ยแบบสรปุฉบบัน้ี 
- สาํหรบัคะแนนองคป์ระกอบดา้นสมรรถนะ ใหนํ้ามาจากแบบประเมนิสมรรถนะ โดยใหแ้นบทา้ยแบบสรปุฉบบัน้ี  

สว่นที ่๓:  แผนพฒันาผลการปฏบิตัริาชการรายบุคคล ผูบ้งัคบับญัชาและผูร้บัการประเมนิรว่มกนัจดัทาํแผนพฒันาผลการปฏบิตัริาชการของผูร้บัการประเมนิ 
สว่นที ่๔: ความเหน็ของผบ้งัคญัชาเหนือขึน้ไป ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปกลัน่กรองผลการประเมนิ และแผนพฒันาผลการปฏบิตัริาชการ และใหค้วามเหน็ 

 

 

 

 

(ในส่วนราชการเดียวกันให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการรูปแบบเดียวกัน) 



ส่วนท่ี ๒: สรปุผลการประเมิน 

องคป์ระกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ําหนัก(ข) รวมคะแนน (กxข) 

องคป์ระกอบที ่๑: ผลสมัฤทธิข์องงาน    

องคป์ระกอบที ่๒: พฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ (สมรรถนะ)    

องคป์ระกอบที ่๓: องคป์ระกอบอื่นทีส่ว่นราชการกาํหนด (ถา้ม)ี    

รวม ๑๐๐%  

 
 
ส่วนท่ี ๓: แผนพฒันาผลการปฏิบติัราชการรายบคุคล 

ความรู/้ ทกัษะ/ สมรรถนะ  

ท่ีต้องได้รบัการพฒันา 
วิธีการพฒันา 

ช่วงเวลาท่ีใช้ 

ในการพฒันา 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  



ส่วนท่ี ๔: ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 

ผูร้บัการประเมิน: 
   ไดร้บัทราบผลการประเมนิและแผนพฒันาผลการปฏบิตัริาชการ

รายบุคคลแลว้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
ลงชื่อ : …………………………. 
 
ตําแหน่ง: ………………………. 
 
วนัที ่: ………………………….. 

ผูป้ระเมิน: 
  ไดแ้จง้ผลการประเมนิและผูร้บัการประเมนิไดล้งนามรบัทราบ 

  ไดแ้จง้ผลการประเมนิเมือ่วนัที…่……………………… แต่ผูร้บัการ

ประเมนิไมล่งนามรบัทราบ โดยม…ี…………………………………. 
เป็นพยาน 

 
 
 

 
 
 
 
ลงชื่อ : …………………………. 
 
ตําแหน่ง: ………………………. 
 
วนัที ่: ………………………….. 

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป:  
    เหน็ดว้ยกบัผลการประเมนิ 
   มคีวามเหน็ต่าง ดงัน้ี……………………………………………………

  ……………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
ลงชื่อ : …………………………. 
 
ตําแหน่ง: ………………………. 
 
วนัที ่: ………………………….. 
 

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปอีกชัน้หน่ึง (ถ้ามี) :  
    เหน็ดว้ยกบัผลการประเมนิ 
   มคีวามเหน็ต่าง ดงัน้ี……………………………………………………

  ……………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
ลงชื่อ : …………………………. 
 
ตําแหน่ง: ………………………. 
 
วนัที ่: ………………………….. 

 



แบบสรุปการประเมนิสมรรถนะ                   รอบการประเมนิ   ครัง้ที ่๑        ครัง้ที ่๒    

ชื่อผูร้บัการประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)         ลงนาม 
 
ชื่อผูบ้งัคบับญัชา/ ผูป้ระเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)        ลงนาม 

 

สมรรถนะ 
ระดบัที่
คาดหวงั 

คะแนน (ก) นํ้าหนกั(ข) 
รวมคะแนน  

(กxข) 
บนัทกึโดยผูป้ระเมนิ (ถา้ม)ี และในกรณี

พืน้ทีไ่มพ่อ ใหบ้นัทกึลงในเอกสารหน้าหลงั 

แนวทางการประเมนิสมรรถนะ 

 

  ไดน้ําคะแนนมาจากแบบประเมนิ
สมรรถนะอื่นๆ มาสรปุไวใ้นแบบสรปุนี้ 

 ระบุ…………………………………. 
 

  ใชแ้บบสรปุฯนี้ในการประเมนิสมรรถนะ 
โดยตัง้มาตรวดัสมรรถนะซึง่สว่นราชการ
เหน็วา่มคีวามเหมาะสมไวด้งันี้ 
 
คะแนน นิยาม 
๑    ไมส่งัเกตเหน็ (Not Observe) 
๒ กาํลงัพฒันา โดยตอ้งใชเ้วลา

อกีมากจงึจะพฒันาได ้
๓ กาํลงัพฒันา (Developing) 
๔ อยูใ่นระดบัทีใ่ชง้านได ้

(Sufficient) 
๕ เป็นแบบอยา่งทีด่ใีหก้บัผูอ้ื่น 

(Role Model) 
 

 

๑.      

๒.      

๓.      

๔.      

๕.      

๖.      

๗.      

๘.      

๙.      

๑๐.      

รวม ๑๐๐%   

 

เอกสารแนบท้าย 



บนัทกึเพ ิเ่มเตมิประกอบแบบสรุปการประเมนิสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

สมรรถนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

สมรรถนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

สมรรถนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

เอกสารแนบท้าย 



แบบสรุปการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน                 รอบการประเมนิ   ครัง้ที ่๑        ครัง้ที ่๒    

ชื่อผูร้บัการประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)         ลงนาม 
 
ชื่อผูบ้งัคบับญัชา/ ผูป้ระเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)        ลงนาม 

 

ตวัชีว้ดัผลงาน 
คะแนนตามระดบัคา่เป้าหมาย 

คะแนน (ก) นํ้าหนกั(ข) 
รวมคะแนน 

(กxข) 1 2 3 4 5 

๑. 

 

 

   

     

๒. 

 

 

   

     

๓. 

 

 

   

     

๔. 

 

 

   

     

เอกสารแนบท้าย 



ตวัชีว้ดัผลงาน 
คะแนนตามระดบัคา่เป้าหมาย 

คะแนน (ก) นํ้าหนกั(ข) 
รวมคะแนน 

(กxข) 1 2 3 4 5 

๕. 

 

 

   

     

๖. 

 

 

   

     

๗. 

 

 

   

     

๘. 

 

 

   

     

๙. 

 

 

   

     

รวม ๑๐๐%  

เอกสารแนบท้าย 
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