เอกสารประกอบการสัมมนา

การจัดทาตัวชีว้ ัด (KPI) และแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ของข้าราชการสังกัด สร.กค. และ สป.กค.
โครงการดาเนินการตามแผนสืบทอดตาแหน่งของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทบทวนแผนพัฒนารายบุคคล
ทบทวนกาหนดตัวชี้วดั รายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กระบวนการโดยสรุปในการบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการ
ทาความเข้าใจ
ว20, ว27,
ว28

ตัง้ คณะกรรมการ
กลั ่นกรองผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบตั ริ าชการ

ประกาศ
หลักเกณฑ์

หัวหน้างานกับ
เจ้าหน้าที่รว่ มกัน
วางแผนเพื่อกาหนด
ตัวชี้ วัดพร้อมระดับ
เป้าหมาย

การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ

ประกาศผลของแต่ละสานัก

ระดับการประเมิน ร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
องค์ประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
คะแนน
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

%

องค์ประกอบ
พฤติกรรมสมรรถนะ

คะแนน
ประเมิน
สมรรถนะ

%

เริม่ ทาการ
ประเมินพร้อม
คานวณการ
เลื่อนเงินเดือน

ระดับการประเมิน

จานวนคน

ดีเด่น 1

x.xx%-x.xx%

ดีเด่น 1

XX

ดีเด่น 2

x.xx%-x.xx%

ดีเด่น 2

XX

ดีมาก 1

x.xx%-x.xx%

ดีมาก 1

XX

ดีมาก 2

x.xx%-x.xx%

ดีมาก 2

XX

ดี

x.xx%-x.xx%

ดี

XX

พอใช้

x.xx%-x.xx%

พอใช้

XX

ต้องปรับปรุง

x.xx%-x.xx%

ต้องปรับปรุง

XX

ตามที่ระบุใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
0

ภาพรวมของระบบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
กาหนดโดยพิจารณา
ความสาเร็จของงานและ
ตกลงกันระหว่างผู ้
ปฏิบตั ิแลผูบ้ งั คับบัญชา

โดยอ้างอิงจาก
ข้อกาหนดสมรรถนะซึ่ง
ประกาศโดยส่วน
ราชการ และ ก.พ.

องค์ประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
• ตัวชี้ วัด
• ค่าเป้าหมาย

โดยอ้างอิงจาก
ข้อกาหนดของ
ส่วนราชการ

องค์ประกอบ
พฤติกรรมสมรรถนะ

องค์ประกอบอื่นๆ
(ขึ้ นอยูก่ บั ส่วนราชการ)

คะแนน
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

คะแนน
ประเมิน
สมรรถนะ

คะแนน
ประเมิน
ปั จจัยอื่นๆ

70%

30%

0%

คะแนนผล
การ
ปฎิบตั งิ าน
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน

แจ้งผลการปฏิบตั ิงาน และ
ปรึกษาหารือถึง การพัฒนาปรับปรุง

สาหรับข้าราชการผูอ้ ยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้าที่ราชการใช้สดั ส่วน 50:50 เป็ นเวลา 2 ช่วงการประเมินติดต่อกัน

1

เน้นประเมินเชิงเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
องค์ประกอบผลสัมฤทธิ์ของงาน
กรอบกระบวนการในภาพรวม
ต้นรอบ
การ
ประเมิน

• ประเด็นสาคัญในการประเมินคือผูร้ บั การประเมินมีส่วน
ร่วมในการกาหนดตัวชี้ วัดพร้อมทั้งได้รบั การแจ้งผลเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาเมื่อครบรอบการประเมิน

ร่วมกันกาหนด

1
ท้าย
รอบการ
ประเมิน

ประเด็นสาคัญในการประเมิน

2

3

4

5
ประเมินระดับ

แจ้งให้ทราบ/อธิบาย

เน้นให้การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการเป็ นปั จจัยผลักดันให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็ นสาคัญ ผูร้ บั การประเมินมีสว่ นร่วมทั้ง
ในช่วงต้นรอบการประเมินและเมื่อครบรอบการประเมิน

• การกาหนดเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและ
กระตุน้ ให้เจ้าหน้าที่นาศักยภาพของตนเองออกมาใช้
ควรท้าทายในการปฏิบตั งิ าน เช่นระดับ 4, 5 ควรอย่าง
ยิง่ ที่จะสูงกว่าผลงานในอดีตผ่านมา หรือแสดงให้เห็น
พัฒนาการอย่างชัดเจน

• มีความชัดเจนในกระบวนการเก็บข้อมูล แนวทางการ
วัดผล เป้าหมายที่กาหนด พร้อมสื่อสารให้ผรู ้ บั การ
ประเมินและผูป้ ระเมินเข้าใจตรงกัน

หัวหน้างาน/ผูป้ ระเมิน

ผูร้ บั การประเมิน

2

หลักเกณฑ์และแนวทางในการกาหนดตัวชี้วัดของแต่ละตาแหน่งงาน
ลักษณะของตัวชี้ วัดซึ่งยึดโยงกับงาน

แนวทางการพิจารณาและกาหนดตัวชี้ วัด
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานนั้นจะพิจารณาจากผลการปฏิบตั ริ าชการที่เกิดขึ้ น

งานตามที่ปรากฏในคารับรอง
การปฏิบตั ิราชการ หรือแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี ขององค์กร
(งานยุทธศาสตร์)

จริงในรอบการประเมินว่าได้ตามหรือใกล้เคียงค่าเป้าหมาย (Goals) มากน้อยเพียงใด
การกาหนดตัวชี้ วัดจึงเน้นให้สะท้อนต่อเจตจานงค์ (Intention) ของผลลัพธ์ที่

ต้องการให้บรรลุ ภายหลังจากได้ปฏิบตั ิจนครบรอบการประเมินแล้ว ซึ่งเป็ นการ
เทียบเคียงระหว่างผลที่ทาได้จริง (Actual result) กับค่าเกณฑ์เป้าหมายที่ต้งั ไว้ โดย

งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลักของกระทรวง กรม จังหวัด สานัก
หรือกองหรือตาแหน่งงาน
ของผูร้ บั การประเมิน
(งานภารกิจ)

กระบวนการสร้างสามารถแสดงได้เป็ น 4 วิธีหลักดังนี้
1. การถ่ายทอดตัวชึ้ วัดจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method)
2. การสอบถามความคาดหวังของผูร้ บั บริการ (Customer-focused Method)
3. การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Workflow-charting Method)
4. การประเมินความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั ริ าชการ

งานที่ได้รบั มอบหมายเป็ นพิเศษ
ซี่งไม่ใช่งานประจาของส่วนราชการ
หรือของผูร้ บั การประเมิน
เช่น งานโครงการต่างๆ

หมายเหตุ: จานวนตัวชี้ วัดที่เหมาะสมประมาณ 4-6 ตัว

การประเมินสามารถทาได้หลากหลายวิธี หรืออาจผสมผสานกัน โดยตัวชึ้ วัดที่
สร้างขึ้ นจะเป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและผลักดันให้การปฏิบตั ใิ นรอบการ

ประเมินนั้นเป็ นไปตามที่ได้วางไว้ พร้อมสรุปเป็ นผลการประเมินต่อไป

3

แนวทางการนาระบบบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการมาใช้
รอบการประเมิน

การแบ่งระดับผลงาน

1 ตุลาคม

กรณี

30 กันยายน

รอบ 1

ทั ่วไป
สาหรับ
ข้าราชการ
ทุกประเภท
ตาแหน่ง

ระดับการ
ประเมิน
ดีเด่น
ดี

ส่วนราชการต้องประกาศ
ให้ทราบทั ่วกัน (ประกาศ
เฉพาะผูม้ ีผลการประเมิน
“ดีเด่น” และ “ดีมาก)

พอใช้

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60

-

ดีมาก

ต้องปรับปรุง ต ่ากว่าร้อยละ 60

1 เมษายน
ในแต่ละรอบ ผูป้ ฏิบตั ิจะทาการตกลงถึงผลการปฏิบตั ิราชการร่วมกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาตั้งแต่ตน้ รอบและจะทาการประเมินผลโดยเทียบเคียงผลงาน
ที่ทาได้จริงกับเป้าหมายที่ต้งั ไว้ เพื่อสรุปเป็ นคะแนนประเมิน ณ ปลายรอบ
ทั้งนี้ ในระหว่างรอบหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เช่น มีงานเพิ่มเติมจาก
ที่ได้ ตกลงไว้ ณ ต้นรอบการประเมิน ผูป้ ฏิบตั ิอาจพิจารณาร่วมกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อทาการปรับปรุงสิง่ ที่ได้ตกลงกันไว้แต่ตน้ โดยการปรับปรุง
นี้ จะถูกใช้ในการประเมิน ณ ปลายรอบการประเมิน

ข้าราชการ
ทดลอง
ปฏิบตั ิ
หน้าที่
ราชการ

หมายเหตุ

เสนอให้กาหนดแต่ละ
ช่วงคะแนนโดยการ
ประชุมร่วมกันของ
ผูบ้ งั คับบัญชาและ
เจ้าหน้าที่รว่ มกันใน
สานัก*

รอบ 2
31 มีนาคม

คะแนนในแต่ละระดับ

ผ่านการ
ประเมิน

ไม่ผ่านการ
ประเมิน

* สานักงาน ก.พ.เปิ ดโอกาสให้สว่ นราชการสามารถกาหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับได้เองตามความเหมาะสม

ไม่ได้รบั การพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
ในแต่ลองค์ประกอบ คือ
ผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ราชการ

-

น้อยกว่าร้อยละ 60

-
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การนาไปยึดโยงกับการขึ้นเงินเดือน
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ

ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม

องค์ประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

องค์ประกอบ
พฤติกรรมสมรรถนะ

องค์ประกอบอื่นๆ

คะแนน
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ของงาน

คะแนน
ประเมิน
สมรรถนะ

คะแนน
ประเมิน
ปั จจัยอื่นๆ

คะแนนผล
การ
ปฎิบตั งิ าน

• เน้นการนาผลจากการประเมินฯ มาเป็ นส่วน
สาคัญในการพิจารณาเงินเดือน/การพัฒนา/
การบริหาร

• มีการกาหนดตัวชี้ วัดพร้อมเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนควบคู่กบั การสือ่ สารให้รบั รูอ้ ย่างทั ่วถึง

เงื่อนไขในการพิจารณาปรับเงินเดือน
นามาพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

งบประมาณรวม

เงินเดือนทีเ่ พิ่มขึ้ น

นามาจัดกลุ่มเรียงลาดับในหน่วยงานเดียวกัน

ต่อรอบ Max <= 3%
Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

ต่อรอบ

0% - 6%

Level 5
5

