คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์ในการที่หน่วยงานจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการและนําผลการประเมิน
ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้
๑.๑. การเลื่อนค่าตอบแทน
๑.๒. การเลิกจ้าง
๑.๓. การต่อสัญญาจ้าง
๒. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการกลุ่มงานบริการ กลุ่ม
งานเทคนิ ค กลุ่มงานบริหารทั่ว ไป กลุ่ม งานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่ม งานเชี่ย วชาญเฉพาะ ซึ่งมี แนวทางการดํ าเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
๒.๑. ผู้ประเมิน
ได้ แก่ ผู้ บั งคั บบั ญ ชาชั้น ต้ นที่ เป็ น ผู้ม อบหมายงานและ/หรื อผู้ กํา กั บดู แลพนัก งานราชการ โดยมี
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ หรือ ๒ ระดับ เป็นผู้กลั่นกรองผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
๒.๒. ระยะเวลาการประเมิน
กําหนดให้ประเมิน ปีละ ๒ ครัง้ ตามปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
กรณีที่พนักงานราชการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ระหว่างช่วงเวลาประเมินในแต่ละครั้งไม่ครบ ๒ เดือนเต็ม
ไม่ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งนั้น
๒.๓. องค์ประกอบในการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ คือ ผลงาน
สัมฤทธิ์ของงาน กําหนดให้มีสัดส่วนร้อยละ ๘๐ และคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน กําหนดให้มีสัดส่วนร้อยละ ๒๐
๓. การกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓.๑. ให้กรอกข้อมูล ชื่อผู้รับการประเมิน วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญาจ้าง (ตามสัญญาจ้าง) ตําแหน่ง กลุ่มงาน
สังกัด และข้อมูลการมาปฏิบตั ิราชการ
๓.๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๑) ให้ผู้ประเมินระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ/ภารกิจ/งานที่มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบตั ิ
และกําหนดเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ และความสําเร็จที่ต้องการจากภารกิจ/งานที่มอบหมายนั้น ๆ จากนั้นให้กําหนดตัวชี้วัดที่
จะใช้วัดผลสําเร็จของงาน โดยพิจารณาจาก ๔ ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อ
เวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
(๒) เมื่อได้ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานแล้ว ให้กําหนดค่าเป้าหมายเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการวัดผล
สัมฤทธิ์ของงาน โดยค่าเป้าหมายจะต้องสะท้อนผลผลิตหรือผลลัพธ์ของงาน หรือสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผล ซึ่งค่าเป้าหมาย
แบ่งเป็น ๕ ระดับ ไล่เรียงจากเป้าหมายผลงานระดับต่าํ สุดไปสู่ระดับสูงสุด คือ ตั้งแต่ระดับ ๑-๒-๓-๔-๕ โดยเป้าหมาย
ผลงานที่เป็นมาตรฐานทั่วไปให้อยูท่ ี่ระดับคะแนน ๓
o ระดับ ๑ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายต่าํ สุดที่ยอมรับได้”
o ระดับ ๒ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายต่าํ กว่ามาตรฐาน”
o ระดับ ๓ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน”
o ระดับ ๔ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับยากปานกลาง”
o ระดับ ๕ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับยากมาก”


(๓) เนื่ อ งจากพนั ก งานราชการอาจได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านหลายด้ า น และอาจมี
ความสําคัญไม่เท่ากัน จึงควรจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดแต่ละภารกิจ/งาน และให้น้ําหนักคะแนนตามความสําคัญ โดย
คะแนนรวมทุกงานของพนักงานราชการแต่ละคนจะเท่ากับ ๑๐๐
(๔) เมื่อสิ้นรอบการประเมิ น ให้ผู้ ประเมิ นทําการประเมินผลงานที่เ กิดขึ้นจริงในรอบการ
ประเมินว่า ได้ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด เพื่อสรุปเป็นคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(๑) ให้ผู้บังคับบัญชาพูดคุยทําความเข้าใจกับพนักงานราชการถึงสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้
ที่พึงประสงค์ที่ไ ด้กําหนดไว้ตามแบบประเมิน เมื่อถึงเวลาประเมิน ณ ปลายรอบการประเมินให้ประเมินพฤติกรรมที่
แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานราชการเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ตามแบบ
ประเมิน
(๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้อ้างอิงจากข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมของพนักงาน
ราชการที่แสดงออกจริงในการปฏิบัติงาน ไม่ควรใช้วิธีการคาดคะแนน หรือการใช้ความรูส้ ึกส่วนตัวในการประเมิน
(๓) การประเมินสมรรถนะเป็นการประเมินพฤติกรรมของพนักงานราชการที่แสดงในการทํางาน
ที่แสดงออกเป็นประจํา ดังนั้น ผู้ประเมินควรต้องมีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการอย่าง
สม่ําเสมอตลอดช่วงเวลาของการประเมิน เพื่อช่วยลดปัญหาการประเมินที่ผดิ พลาด และความเห็นทีไ่ ม่ตรงกันเมื่อแจ้งการ
ประเมิน
(๔) การให้คะแนนการประเมินสมรรถนะ กําหนดระดับพฤติกรรมทีแ่ สดงออกไว้เป็น ๕ ระดับ
ดังนี้
ระดับ๑ “ต่ํากว่ากําหนดมาก” หมายถึง ไม่ค่อยปรากฏคุณลักษณะ หรือแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่
พึงประสงค์ตามที่กําหนดได้ไม่ชัดเจนหรือน้อยกว่าที่กําหนดมาก
ระดับ ๒ “ต่ํากว่ากําหนด” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดพอสมควร และแสดงพฤติกรรม
บ่งชี้ที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดได้น้อยกว่าที่กําหนด ค่อนข้างมีความสม่ําเสมอ สะท้อนคุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับปานกลาง
ระดับ ๓ “ตามกําหนด” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัด และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึง
ประสงค์ตามที่กําหนดได้ครบถ้วน มีความสม่ําเสมอ คงเส้นคงวา หรือสะท้อนคุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับเป็นส่วนใหญ่
ระดับ ๔ “เกินกว่าที่กําหนด” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดมาก มีลักษณะหลากหลาย
และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างครบถ้วน มีความสม่ําเสมอ คงเส้นคงวา มีความต่อเนื่องในเชิง
คุณภาพ หรือสะท้อนคุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ระดั บ ๕ “เกิ น กว่า ที่ กํ าหนดมาก” หมายถึง ปรากฏคุณ ลั ก ษณะเด่น ชั ด อย่ า งยิ่ง มี ลัก ษณะ
หลากหลาย และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างครบถ้วน มีความสม่ําเสมอ คงเส้นคงวา มีความ
ต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ หรือสะท้อนคุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นแบบอย่างได้
๓.๓ สรุปผลการประเมิน
(๑) การคิดคะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นําคะแนนประเมินที่ได้รับแต่ละรายการคูณด้วย
น้ําหนักของแต่ละรายการ แล้วหารด้วย ๑๐๐ แล้วรวมคะแนนทั้งหมดที่ได้ จากนั้นหารด้วย ๕ ซึ่งเป็นคะแนนเต็ม แล้วแปลง
คะแนนให้เป็นฐานคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยคูณด้วย ๑๐๐ ดังตัวอย่าง



หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. การบันทึกประวัติขา้ ราชการ
(ก.พ.๗)

ตัวชี้วดั /ผลงานจริง
ตัวชี้วดั : ความเป็นปัจจุบันของ
ประวัติข้าราชการทั้งหมด

๑

ระดับค่าเป้าหมาย (ก)
๒
๓
๔

๕

๓๐-๔๐ ๔๑-๕๐ ๕๑-๖๐ ๖๑-๗๐ ๗๑-๘๐

ผลงานจริง : ร้อยละ ๗๕
๒. การให้บริการข้อมูลประวัติ
ข้าราชการ เช่น สําเนา ก.พ. ๗
สําเนาวุฒิการศึกษา

% คะแนน (ค)
น้ําหนัก (ค = ก x ข)
(ข)
๑๐๐

ตัวชี้วดั : จํานวนครั้งการ
ให้บริการข้อมูล
ผลงานจริง : ๑๔ ครั้ง

๕๐

x
๑-๕

๖-๑๐

๑๑๑๕
x

๒.๕

๑๖-๒๐ ๒๑-๒๕

รวม

๕๐
๑.๕
๔.๐

๑๐๐

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน = ๔.๐ x ๑๐๐ = ๘๐ คะแนน
๕
(๒) การคิดคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้นําคะแนนประเมินที่ได้รับแต่ละสมรรถนะคูณด้วย
น้ําหนักของแต่ละสมรรถนะ แล้วหารด้วย ๑๐๐ แล้วรวมคะแนนทัง้ หมดที่ได้ จากนั้นหารด้วย ๕ ซึ่งเป็นคะแนนเต็ม
แล้วแปลงคะแนนให้เป็นฐานคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยคูณด้วย ๑๐๐ ดังตัวอย่าง
ระดับที่แสดงออกจริง (ก)

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
๑.สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์

๑
๒
๓
๔
๕
ต่ํากว่า ต่ํากว่า ตามกําหนด เกินกว่าที่ เกินกว่าที่
กําหนด กําหนด
กําหนด กําหนดมาก
มาก

x

%
น้ําหนัก
(ข)

คะแนน (ค)
( ค = ก x ข)
๑๐๐

๕๐

๑.๕

๒๕

๑.๐

๒๕

๑.๒๕

๑๐๐

๓.๗๕

- แสดงออกถึงความพยายามทํางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง และแล้วเสร็จตามกําหนดเวลา
- ทํางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากําหนด
- มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน
-ปรับปรุงวิธีการทํางานให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ติดตามและประเมินผลงานของตนเองรวมทั้งมีการพัฒนาระบบ ขั้นตอน และวิธีการทํางาน

๒. สมรรถนะการบริการทีด่ ี

x

- ให้บริการที่สุภาพ ยิ้มแย้ม เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู้มารับบริการ
- ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ไม่ล่าช้า
- ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ให้บริการเกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลา หรือความพยายามอย่างมาก
- พูดคุยกับผู้รับบริการทั้งภายในหรือภายนอก เพื่อค้นหาความต้องการ และแนวทางการให้บริการ
ที่จะเป็นไปตามความต้องการ และสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ

๓. สมรรถนะการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม

x

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
วินัยที่กําหนด
-- ปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในกิจการงานใด ๆ โดย
ปราศจากอคติ
- ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งไม่นําไปใช้เพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- ไม่เปิดเผยความลับของทางราชการและข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผย
- ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล โปร่งใส และเป็นธรรม

รวม
คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน = ๓.๗๕ x ๑๐๐ = ๗๕ คะแนน
๕


(๓) สรุปผลการประเมิน ให้นํา “คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน” และ “คะแนนพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน” คูณกับน้ําหนักทีก่ ําหนดไว้ แล้วบวกกันเพื่อรวมเป็นผลคะแนนประเมินผลการปฏิบตั งิ านสําหรับรอบการ
ประเมินนี้ ดังตัวอย่างตามตารางข้างล่างนี้
องค์ประกอบการประเมิน
คะแนน (ก )
น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน (ก) x (ข)
ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน
๘๐
๘๐ %
๖๔
ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
๗๕
๒๐ %
๑๕
รวม
๑๐๐%
๗๙
คะแนนผลสัมฤทธิ์ฯ = ๘๐ x ๘๐ = ๖๔
๑๐๐
คะแนนพฤติกรรมฯ = ๗๕ x ๒๐
= ๑๕
๑๐๐
(๔) ความเห็นเพิม่ เติมของผู้ประเมิน ให้ผู้ประเมินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(๕) การรับทราบผลการประเมิน ห้ผู้ประเมินทําการแจ้งผลการประเมินหรือผลการปฏิบัติงานภายหลังจาก
เสร็จสิ้นการประเมินแล้ว เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินว่า ผลงานของพนักงานราชการแต่ลคนอยู่ในระดับใด มี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร อะไรเป็นจุดแข็ง อะไรที่ควรต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้
ประเมินและผู้ถูกประเมินได้พูดคุย หารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยให้พนักงานราชการลงนามรับทราบ หาก
พนักงานราชการไม่ยินยอมลงนาม ให้ผู้ประเมินบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าได้แจ้งผลการประเมินแก่พนักงานราชการแล้ว และ
ระบุวันที่แจ้งผลการประเมินด้วย
(๖) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ให้ความเห็นเกีย่ วกับการ
ประเมินทีผ่ ู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ประเมินไว้ โดยให้ระบุว่าเห็นด้วยหรือมีความเห็นแตกต่างจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นอย่างไร
---------------

