
รายละเอียดประเด็นในการประชุมชี้แจงฯ 

๑. ชี้แจงและถายทอดแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัด ผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการจากระดับ

องคกรสูระดับสวนราชการ ดังน้ี 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ อบจ. ขาราชการครู 

และลูกจางประจํา ในระบบแทงน้ีจะมีระเบียบ กม.และหนังสือสั่ง

การท่ีเก่ียวของอยูหลัก ๆ  ๔  ตัวดวยกัน คือ 

๑. ประกาศ ก.จ.จ.พิษณุโลก เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไข

เก่ียวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต . ท่ี  มท 

๐๘๐๙ .๓/ว ๖๙๒ ลว. ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  เร่ือง การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นในระบบจําแนกตําแหนงเปนประเภทตามลักษณะงาน 

๓. หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๙.๙/ว ๔ ลว.๑ เมษายน ๒๕๕๙ เร่ือง การกําหนด

สมรรถนะเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับ

ตําแหนง “ระบบวิทยฐานะ” ซ่ึงครูจะตองดูหนังสือสั่งการฉบับน้ีรวมดวย 

๔. ประกาศ อบจ.พิษณุโลก ลว.๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ขาราชการ อบจ.  

 

ซ่ึงรายละเอียดของหนังสือทั้ง ๔ ฉบับน้ีไดแจงเวียนใหทุกสวนราชการทราบเรียบรอยแลว 

 

 ขั้นตอนการดําเนินการสรุปไดวา 

    ชวงแรกกอนเร่ิมรอบการประเมินจะตอง 

1. อปท. ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

2. กําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของ 

อปท. เพ่ือกําหนดเปาหมายผลสําเร็จของอปท.ในรอบการ

ประเมิน                     

 3 . ผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันวางแผนปฏิบัติ

ราชการ โดยกําหนดเปาหมาย ระดับความความสําเร็จของ

งาน และพฤติกรรมท่ีคาดหวัง 
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1. จัดทําบันทึกขอตกลงในการปฏิบัติราชการ 

ระหวางรอบการประเมิน 

 ผูประเมินจะตองตดิตามความกาวหนาอยางตอเน่ืองและใหความสําคัญกับการพัฒนางานและพฤติกรรม  

เม่ือครบรอบการประเมิน 

1. ผูประเมินประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

2. ผูประเมินแจงผลการประเมินใหกับผูรับการประเมินทราบ 

3. ผูประเมินจัดทําบญัชีรายชื่อเรียงลาํดับตามผลคะแนน และเสนอ 

    ตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

4. อปท. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา 

   ความเห็นเสนอตอนายก อปท. 

๑. จัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแบบประเมินสําเนาไวท่ีกอง อยางนอย ๒ รอบการประเมินและจัดเก็บตนฉบับไว

ในแฟมประวัติขาราชการ 

การแจงเปาหมายขององคการบรหิารสวนจังหวัดพิษณุโลก 

  เปาหมายขององคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึง

เปนเปาหมายผลสําเร็จของงานในภาพรวมขององคกร เปนนโยบายของ

นายกฯ ตั้งแตเร่ิมเขารับตําแหนง และสอดคลองกับเปาหมายผลสําเร็จ

ของงานของพนักงานจางท่ีไดกําหนดไว และเปนไปตามมติเห็นชอบในท่ี

ประชุมคณะผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดพิษณุโลก คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเดิม

ทีน้ัน กองการเจาหนาท่ีไดประกาศฯ  การกําหนดเปาหมายผลสําเร็จของ

งานในภาพรวมขององคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลกและการกําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัด ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ซ่ึงไดประกาศและแจงเวียนสวนราชการทุกกอง

ทราบไปแลวเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ท่ีผานมา แตตอมา กรมฯ ไดมีหนังสือดวนท่ีสุด ว๖๙๒ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

และจังหวัดแจงอบจ. ทราบเม่ือเดือนเมษายน ท่ีผานมาซ่ึงไดกําหนดรูปแบบการประกาศฯ หลักเกณฑและวิธีการดังกลาวมา 

และใหใชเหมือนกันทุกแหง กจ.จึงไดแกไขประกาศดังกลาวและแจงเวียนเพ่ือทราบ ประกาศฯ ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

ซ่ึงเปาหมายขององคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก คือ “ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส รวดเร็วและถูกตอง 

ตามระเบียบแบบแผนที่กฎหมายกําหนด” 
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ลําดับถัดมาจะมาดูการกรอกแบบประเมินฯ ท่ีเปนหัวใจสาํคญัท่ีทุกคนจะตองรับรูและในกลับไปปฏิบตัิรวมกัน ขอให

เปดดูท่ีแบบประเมินและคาํอธิบายแบบประเมินฯท่ีไดแจกใหทุกคนดูไปพรอม ๆ กันเลยนะครับ/คะ 

องคประกอบในการประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

จะแบงออกเปน  ๒  สวนหลักคือ 

ผลสัมฤทธ์ิของงาน ซ่ึงหมายถงึ วิธีการบริหารจัดการท่ีมุงเนนผลการ

ปฏิบตัิงานเพ่ือใหองคกรบรรลุวัตถปุระสงคและเปาหมาย โดยใชการ

สรางตัวชี้วัดผลการดาํเนินงานท่ีเปนรูปธรรมวัดผลการปฏบิัตงิาน

เทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด มีสดัสวนรอยละ ๗๐ โดยจะประเมินจาก 

๑. ปริมาณผลงาน ๒. คุณภาพของงาน ๓. ความรวดเร็ว หรือความ

ตรงตอเวลา และ ๔. ความประหยดั หรือความคุมคา ซ่ึงการกําหนด

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิของงานจะตองสัมพันธกันดงัรูปแบบน้ี 

๑. ถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดผลงานจากบนลงลาง 

๒. สอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ 

           ๓. การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน 

           ๔. การประเมินความรูความสามารถและทักษะในการ 

ปฏิบตัิราชการราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดผลงานจากบนลง

ลางจะมีความสัมพันธในการกําหนดเปาหมาย/โครงการ/

กิจกรรมของทุกคน ทุกฝาย ทุกกอง ในลักษณะเชื่อมโยงกัน 
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สวนท่ี ๒  จะเปนองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏบิัติราชการ หรือท่ีเรียกวาสมรรถนะ  ซ่ึงจะมีอยู ๓ ประเภทหลักคือ 

๑. สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ 

๒. สมรรถนะประจําสายงาน อยางนอย ๓ สมรรถนะ 

๓. สมรรถนะประจําผูบริหาร ๔ สมรรถนะ 

 

 

 

แบบประเมินฯ จะประกอบดวย สวนแรกคือ รอบการ

ประเมิน ซ่ึงรอบการประเมินค ร้ัง น้ี เปนค ร้ัง ท่ี  ๒ ๑ 

เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ สวนถัดมาจะ

เปนขอมูลประวัติสวนตัวสวนท่ี ๑ ชองผูรับการประเมินให

กรอกชื่อของตนเอง  ชองตําแหนง ใหใสชื่อตําแหนงใน

สายงาน เชน เจาพนักงานธุรการ ในชองระดับตําแหนง 

เชน ปฏิบัติงาน หรือ อาวุโส แลวแตแตละระดับของ

ตนเอง 

ชองถัดมาจะเปนประเภทตําแหนง หากเปนตําแหนง เจา

พนักงานธุรการ ตรงชองน้ีก็จะเปน ประเภทท่ัวไป ตําแหนงเลขท่ีน้ี ใหดูตามเลขท่ีตําแหนงท่ี ก.จ. กําหนดไว ซ่ึงดูไดตามคําสั่ง

บัญชี ๕ หรือคําสั่งจัดคนลงท่ี ก.จ.แจงเวียนเปนตน สังกัด ใหใสสวนราชการท่ีตนสังกัด เชน สํานักปลัด / กองคลัง / กองการ

เจาหนาท่ี 

ถัดมาจะเปนชองของผูประเมิน ตรงชื่อ- นามสกุล ใครสังกัดกองใด ใหใสชื่อ ผอ. กองน้ัน ๆ สวนตําแหนงใหใสตําแหนง

ทางการบริหาร เชน ผูอํานวยการกองชาง เปนตน 

สวนถัดมาจะเปนสวนท่ี ๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน (รอยละ ๗๐) ตรง

ชองโครงการ/งาน/กิจกรรม (๑)  

จะเปนการกําหนดจาก โครงการ ผลงาน กิจกรรมจากการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานกําหนดตําแหนงและคําสั่งมอบหมายงาน หรือกรณีมีผลงาน

เสนอไมครบ ๓ โครงการ/กิจกรรม อาจนํางานท่ีไดรับมอบหมายมาท่ี

สอดคลองกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงมาเขียนรวมดวยก็ได การ

กําหนดกิจกรรมหรือโครงการน้ี ใหทุกคนกําหนดกิจกรรมหรือ

โครงการคนละ ๓ กิจกรรมหรือโครงการ ไมใหกําหนดมากหรือนอย

ไปกวาน้ี  
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ถัดมาใหกําหนดคานํ้าหนัก โดย ๓ โครงการกิจกรรมใหลําดับความสําคัญของโครงการลงมา โดยใหคานํ้าหนักท่ี ๓๐ / ๒๐ / 

๒๐ ตามลําดับ เพ่ือใหเปนบรรทัดฐานเดียวกันท้ัง อบจ. 

           ในชองถัดมาจะเปนเปาหมาย ซ่ึงมี ๓ องคประกอบคือ เชิงปริมาณ ซ่ึงก็คือ ผลงานเปนจํานวนท่ีวัดได หรือความ

ครอบคลุมเปนไปตามเปาหมาย ( ๑๐๐%ของงานน้ัน) ถัดมาจะเปนเชิงคุณภาพ  หมายถึง ความถูกตอง สมบูรณ และความ

เรียบรอยของงาน และเชิงประโยชนอาจหมายถึง ความรวดเร็ว สําเร็จทันเวลา ความตรงตามเวลาท่ีกําหนดหรือความ

ประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร ผลงานเปนประโยชน  

ตัวอยางในการกําหนดกิจกรรมโครงการของผลสัมฤทธ์ิของงานในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล เชน ๑. จัดทําคูคือการ

ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการระดับดับบุคคล เพ่ือใช ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ นํ้าหนักท่ี ๓๐ เชิง

ปริมาณ กําหนดจํานวน ๑ เลม เชิงคุณภาพ คือเน้ือหาถูกตองและ

สมบูรณ เชิงประโยชนคือ ผูบริหารและขาราชการ ใชเปนแนวทางการ

ประเมินฯ 

ขอ ๒ เป นการจัดทํ าคําสั่ ง เลื่ อนขั้น เงิน เดือนขาราชการและ

ลูกจางประจํา ประจําป คร้ังท่ี ๒ ใหแลวเสร็จภายในกําหนด นํ้าหนัก  

๒๐ เชิงปริมาณ ความครอบคลุมและครบถวน  เชิงคุณภาพ คือ คําสั่งถูกตองและทันกําหนด เชิงประโยชนคือ เพ่ือใชเปน

ขอมูลการบริหารงานบุคคล ขอ ๓ เปนการจัดทําฐานขอมูลอัตรากําลังเปนปจจุบัน นํ้าหนัก ๒๐ เชิงปริมาณ คือ ความ

ครอบคลุมและครบถวน  เชิงคุณภาพ คือ ถูกตองและทันสมัย เชิงประโยชนคือ เพ่ือใชวางแผนอัตรากําลัง 

ถัดมาเปนตัวอยางการกําหนดผลสัมฤทธ์ิของงานในระดับฝาย ผอ.กอง รองปลัด และปลัด เชน  

๑. งานควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ  ติดตามให

คําแนะนํา กลั่นกรองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในการ

พัฒนาบุคลากรของ อบจ.พล.  

นํ้าหนักท่ี ๓๐ เชิงปริมาณ คือ กํากับดูแลและคลุมเปนไปตาม

เปาหมาย  เชิงคุณภาพ คือ การดําเนินการเหมาะสมและ

สอดคลองกับภารกิจและกฎระเบียบ เชิงประโยชนคือ 

ดําเนินการเปนไปตามหวงระยะเวลาท่ีกําหนดและคุมคาใน

การใชงบประมาณ 
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๒. งานควบคุม กํากับ ดูแล เรงรัดใหคําแนะนําและกลั่นกรองการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในฝายสงเสริมและ

พัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่ นํ้าหนักที่ ๒๐ เชิงปริมาณ คือ ความครอบคลุมเปนไปตามเปาหมาย เชิง

คุณภาพ คือ การดําเนินการเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ เชิงประโยชนคือ บุคลากรใน อบจ. ไดรับ

ประโยชนในการดําเนินการ    

๓. งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร (การควบคุมกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามใหคําแนะนํา กลั่นกรองการจัดทํา

การสงบุคลากรเรวมอบรมกับหนวยงานภายนอก และการฝกอบรมใหความรูกับบุคลากรภายในองคกร 

รวมถึงการจัดทําองคความรูของผูที่เขารับการอบรมใหแกบคุลากรในองคกรไดเรยีนรูรวมกัน คานํ้าหนักที่ ๒๐ 

เชิงปริมาณ คือ ความครอบคลุมเปนไปตามเปาหมาย เชิงคุณภาพ คือ การดําเนินการเปนไปดวยความ

ถูกตองตามระเบียบและข้ันตอนตาง ๆ  เชิงประโยชนคือ ดําเนินการไดทันเวลาและบุคลากรใน อบจ. ไดรับ

ประโยชนในการดําเนินการ 

เราจะดูไปทีละข้ันตอนกันเลย คือ ผลการปฏิบัติงานในชองที่๗ ซึ่งประกอบดวย ๓ ตัวช้ีวัดน้ันจะประเมินอยางไร ใหผู

ประเมินหรือหัวหนาสวนราชการทุกคนซึ่งเปนผูกรอก

คะแนนเมื่อครบรอบการประเมิน ใหดูที่ คําอธิบายแบบ

ประเมินในหนา ๒ ซึ่งจะกําหนดคาเปรียบเทียบผลสําเร็จ

ของงานกับเปาหมายที่ตกลงกันในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพจะมีคารอยละเทียบกับคะแนนดังภาพสไลด ซึ่ง

กําหนดคาคะแนนไว ๖ คา 

 

 

สวนในเชิงประโยชนจะมีคาแตกตางไปเล็กนอยคือ จะมีคา

คะแนนอยู ๘ คา 
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กลับมาดูท่ีแบบประเมินในฝงซายมือจะเปนการ

สรุปผลคะแนน ซ่ึงจะ รวมคะแนนตามสูตรท่ีกําหนดไวใน

แบบประเมิน และเหตุผลท่ีทําใหงานบรรลุหรือไมบรรลุตาม

หมายน้ัน ใหผูประเมินกรอกเหตุผลในการใหคะแนน เชน 

กรณีเปนไปตามเปาหมา จะเก่ียวกับ เน้ือหาสมบูรณ ถูกตอง

ครบถวน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากไมเปนไปตาม

เป าหมายอาจเกิดจาก ขอมูลไม เปนปจจุบัน หรือ มี

ขอผิดพลาดในการทํางาน สงงานลาชาเกินกําหนด หรืองาน

ไมสําเร็จตามเปาหมาย        ท่ีวางไวเปนตน 

มาดูการกรอกรายละเอียดสวนท่ี ๒ ของแบบ

ประเมินฯกันตอเลย คือ 

ในสมรรถนะของตําแหนงประเภทวิชาการและท่ัวไปจะ

ประกอบไดดวย 

 

สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะและสมรรถนะประจํา

สายงานใหเลือกมากําหนดอีก ๓ สมรรถนะ  

ในสมรรถนะของตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นและ   

         อํานวยการทองถิ่นประกอบไดดวย 

สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะและสมรรถนะประจําผูบริหาร

อีก ๔ สมรรถนะ  

 

 

 

 

การกําหนดนํ้าหนักและคาความคาดหวังของสมรรถนะหลัก 

นํ้าหนักน้ันจะกําหนดเทากันทุกคนไมวาจะเปนระดับ ท่ัวไป วิชาการ อํานวยการ หรือบริหารทองถิ่น คือคา ๔ ทุกขอ สวน

ระดับท่ีคาดหวังให นําระดับความคาดหวังจากมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละคนมาใส  
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สวนชองที่ ๔ ผูประเมินจะเปนคนกรอกเมื่อสิ้นรอบการประเมินคือ การใหคะแนนใหดูตามพจนานุกรรมโดยทําการนัด

รายการพฤติกรรมที่ทําได ชัดเจน เห็นประจักษและสม่ําเสมอ ๘๐% ข้ึนไป       

ในสวนที่ ๕ ผูประเมินจะตองใหคะแนนโดยดูตามแบบอธิบายฯ หนา ๕  ซึ่งจะเห็นวาเปนการเปรียบเทียบกับคา

คะแนนในแตละระดับ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถัดมาจะเปนดานซายของการกรอกคะแนนของ

สมรรถนะหลัก และระบุเหตุการณหรือพฤติกรรม

ที่ผูรบัการประเมินแสดงออก เชน พฤติกรรมของ

สมรรถนะการมุงผลสมัฤทธ์ิ คือ การปรบัปรุงการ

ทํางานใหมปีระสทิธิภาพ 

พฤติกรรมของสมรรถนะการยึดมั่นในความ

ถูกตองและจริยธรรม คือ ไมมีอคติในการทํางาน 

ยึดมั่นในหลกัการ 

พฤติกรรมของสมรรถนะความเขาใจในองคกร

และระบบงาน คือ เขาใจและเช่ือมโยงระบบงานไดดี 
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พฤติกรรมของสมรรถนะการบริการเปนเลศิ คือ เต็มใจตอบขอสงสัย และพฤติกรรมของสมรรถนะการทํางานเปนทีม 

คือ รับฟงความเห็นของผูอ่ืนเปนตน 

ตอไป มาดูสวนท่ี ๒ ในสวนสมรรถประจําสายงานตอ ตรงน้ีจะใชเฉพาะ สายวิชาการและท่ัวไป โดยใหเลือก

สมรรถนะประจําสายงานท่ีปรากฏอยูในมาตรฐานท่ัวไปแตละตาํแหนงของแตละคนมาใส โดยใหเลือกมาคนละ ๓ สมรรถนะ 

และใหกําหนดคานํ้าหนัก ในสมรรถนะท่ีเห็นวามีความสําคญักวาเปนคา ๔ และคา ๓ , ๓ ตามลําดับ ใสสวนของชองระดบั

ความคาดหวัง ใหนําระดับความคาดหวังจากมาตรฐานกําหนดตาํแหนงของแตละคนมาใส ยกตัวอยางเชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ มีสมรรถนะหลัก คือ   มีสมรรถนะประจําสายงาน คือ 

- การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน    ระดับท่ี ๓     -  แกไขปญหาและทํางานเชิงรุก                   ระดับท่ี ๒ 

- การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม   ระดับท่ี ๒     -  การคดิวิเคราะห         ระดับท่ี ๒ 

- ความเขาใจในองคกรและระบบงาน   ระดับท่ี ๒     -  การสัง่สมความรูและความเชีย่วชาญในอาชีพ   ระดับท่ี ๒ 

- การบริการเปนเลิศ     ระดับท่ี ๒     -  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองในงาน ระดับท่ี ๒ 

- การทํางานเปนทีม     ระดับท่ี ๒ 

เจาพนักงานการเงินและบญัช ีปฏบิัติการ มีสมรรถนะหลัก คือ                     มีสมรรถนะประจําสายงาน คือ 

- การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน    ระดับท่ี ๑     -  ยึดม่ันในหลักเกณฑ                   ระดับท่ี ๑ 

- การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม   ระดับท่ี ๑     -  การสัง่สมความรูและความเชีย่วชาญในอาชีพ   ระดับท่ี ๑ 

- ความเขาใจในองคกรและระบบงาน   ระดับท่ี ๑     -  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองในงาน ระดับท่ี ๑ 

- การบริการเปนเลิศ     ระดับท่ี ๑    

- การทํางานเปนทีม     ระดับท่ี ๑ 

นายชางโยธา อาวุโส มีสมรรถนะหลัก คือ                                            มีสมรรถนะประจําสายงาน คือ 

- การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน    ระดับท่ี ๓     -  การมุงความปลอดภัยและระวังภยั      ระดับท่ี ๒ 

- การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม   ระดับท่ี ๓     -  การยึดม่ันในหลักเกณฑ                            ระดับท่ี ๒ 

- ความเขาใจในองคกรและระบบงาน   ระดับท่ี ๓     -  การสัง่สมความรูและความเชีย่วชาญในอาชีพ   ระดับท่ี ๒ 

- การบริการเปนเลิศ     ระดับท่ี ๓     -  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองในงาน ระดับท่ี ๒ 

- การทํางานเปนทีม     ระดับท่ี ๓ 
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ในสวนสมรรถประจําผูบรหิาร ซึง่หมายถึง ประเภท

อํานวยการและบรหิารทองถ่ิน จะมี ๔ สมรรถนะทีป่รากฏ

อยูในมาตรฐานทั่วไปแตละตําแหนงของแตละคนมาใส 

และใหกําหนดคานํ้าหนัก ในสมรรถนะทีเ่ห็นวามี

ความสําคัญกวาเปนคา ๓ , ๓ จํานวน ๒ สมรรถนะ และ

คา ๒ จํานวน ๒ สมรรถนะที่เหลอื ตามลําดับ ใสสวนของ

ชองระดับความคาดหวัง ใหนําระดับความคาดหวังจาก

มาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละคนมาใส ยกตัวอยาง

เชน  

 

 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน มีสมรรถนะหลัก คือ   มีสมรรถนะประจําผูบริหาร คือ 

- การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน    ระดับที่ ๑     -  การเปนผูนําการเปล่ียนแปลง                  ระดับที ่๑ 

- การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม   ระดับที่ ๑     -  ความสามารถในการเปนผูนํา       ระดับที่ ๑ 

- ความเขาใจในองคกรและระบบงาน   ระดับที่ ๑     -  ความสามารถในการพัฒนาคน       ระดับที่ ๑ 

- การบริการเปนเลิศ     ระดับที่ ๑     -  การคิดเชิงกลยุทธ        ระดับที่ ๑ 

- การทํางานเปนทีม     ระดับที่ ๑ 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง มีสมรรถนะหลัก คือ 

- การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน    ระดับที่ ๒     -  การเปนผูนําการเปล่ียนแปลง                  ระดับที ่๒ 

- การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม   ระดับที่ ๒     -  ความสามารถในการเปนผูนํา       ระดับที่ ๒ 

- ความเขาใจในองคกรและระบบงาน   ระดับที่ ๒     -  ความสามารถในการพัฒนาคน       ระดับที่ ๒ 

- การบริการเปนเลิศ     ระดับที่ ๒     -  การคิดเชิงกลยุทธ        ระดับที่ ๒ 

- การทํางานเปนทีม     ระดับที่ ๒      

สวนชองอ่ืน ๆ ผูประเมินจะเปนคนกรอกเมื่อสิ้นรอบการประเมินหลักการใหคะแนนและกรอกรายละเอียดจะ

เชนเดียวกับการกรอกรายละเอียดของสมรรถนะหลกั  

หนาถัดไปจะเปนการสรุปคะแนนและ ระดับผลคะแนน ถัดมาจะเปนสวนที่ ๓ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  

ในสวนน้ีจะเปนการวางแผนรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการ

ประเมินเพื่อกําหนดกิจกรรมในการพัฒนางานหรือสมรรถนะของผู

ประเมินในรอบถัดๆไป โดยควรเลอืกงานหรือสมรรถนะที่ตองการ

พัฒนาใหดีข้ึน หรืองานหรือสมรรถนะที่ตองการพฒันาตามความ

สนใจสวนตัว เช 



-11- 

สมรรถนะทีเ่ลอืกจะพัฒนาเปนดานการบริการเปนเลิศ วิธีการพัฒนาคือ สอนงานจากพนักงานภายในหนวยงานที่มสีมรรถนะ

ดานน้ีสูง ชวงเวลาที่ตองการพัฒนาคือ ขณะ

ปฏิบัติงานหรือชวงเวลาพัก วิธีการวัดผลในการ

พัฒนาคือ ความ พึงพอใจของผูรับบริการเพิ่มข้ึน

รอยละ ๒ เปนตน 

 

 

 

 

หนาถัดไปจะเปนสวนที่ ๔ ซึ่งเปนขอตกลงในการปฏิบัติการ ในสวนน้ีเมื่อทุกคนกลับไปกําหนดตัวช้ึวัดตาง ๆ ตาม

ผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะ

เรียบรอยแลวใหกรอกในสวนที่ ๔ 

และลงช่ือผูรับการประเมินและผู

ประเมินตามตัวอยางที่ใหไป และ

เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ใหทุกกอง

สําเนาแบบประเมินฯ ใหกับกอง

การเจาหนาที่เพื่อใหกองการ

เจาหนาที่ตรวจสอบและรายงาน

ปลัด นายกฯ ตอไป 

 

ดานลางจะเปนสวนที่ ๕ ซึ่งเปนสวน

ของการรับทราบผลการประเมิน จะลงช่ือกันเมื่อประเมินและสรปุคะแนนผลพรอมกันจัดทําแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ

รายบุคคลเรียบรอยแลว  พรอมทัง้ลงวันที่รบัทราบไวดวย ในกรณีทีผู่รบัการประเมินประสงคที่จะไมเซ็นตรับทราบผลการ

ประเมินใหมีขาราชการในกองเซ็นตเปนพยานไวดวยสําหรับสวนที่ ๖ , ๗, ๘ ของแบบประเมินรอบน้ี ใหกรอกตามตัวอยางที่

ใหไป  
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กําหนดวันที่รายงานผลการปฏิบัติงาน 

๑) ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการทุกกองจะตองดําเนินการทาํขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางผู

ประเมินกบัผูถูกประเมินใหแลวเสร็จ และสําเนาแบบประเมนิให ก.จ. ชวยตรวจสอบกลั่นกรองเบือ้งตน 

ภายในวันที่ .................................  

๑) กําหนดวันสงผลการประเมิน , แบบประเมินฯ และบญัชีรายช่ือเรียงลําดับตามผลการประเมินของแตละ

กอง เมื่อครบรอบการประเมิน ตองสงใหกองการเจาหนาที่ กําหนดสงวันสุดทายในวันที่ ๓๐ กันยายน 

และวันที่ ๓๑ มีนาคม ของรอบการประเมิน   

    การประเมินผลใหคะแนนน้ัน ผูประเมินสามารถประเมินใหคะแนนกอนวันสุดทายของรอบประเมินก็

ได ไมจําเปนตองรอใหถึงวันสุดทายของการประเมินแลวคอยมาทําคะแนน เพราะที่ผานมา ไมเคยมีสวนราชการไหน

เลยทีส่งตรงตามกําหนดวันเวลาที่แจงไว จะตองสงหลงัจากวันที่ กจ. กําหนดใหสงทุกครั้ง ดังน้ัน ขอใหเขาใจตรงกัน

เรื่องของการสงคะแนน และแบบประเมินฯ ทุกอยาง ตามกาํหนดฯ มิฉะน้ันตามตกมาตรฐาน LPA  

๒) กําหนดวันรายงานผลการจัดทําขอตกลงของแตละกอง (รอบใหม)  ให ก.จ. เพื่อรายงานให 

ผูบริหารทราบ กําหนดสงวันสุดทายในวันที่ ๓๐ กันยายน และวันที่ ๓๑ มีนาคม พรอมกันผลการประเมินรอบน้ัน   


