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การประเมินผลการปฏิบัติราชการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เพื่อขอรับเงินรางวัลเพื่อขอรับเงินรางวัล

ประจําปงบประมาณประจําปงบประมาณ พพ..ศศ.. 25502550

((หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร))
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หัวขอบรรยายหัวขอบรรยาย
vความเปนมา

vหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัล

- กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ (ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผนจัดการความรูแกบุคลากรใน

หนวยงาน)

vการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรอง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
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ความเปนมาความเปนมา
• มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน

พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

• แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย

• พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี พ.ศ. 2546

• มติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547
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หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เพ่ือขอรับเงินรางวัลประจาํปเพ่ือขอรับเงินรางวัลประจาํป

Øกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลัก

Balance Scorecard  4  มิติ

มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

มิติท่ี 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

มิติท่ี 3 ดานคุณภาพการปฏิบัติราชการ

มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคการ
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มิติท่ีมิติท่ี 44 ดานการพัฒนาองคการดานการพัฒนาองคการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนจัดการความรู

แกบุคลากรในหนวยงาน
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ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่ 4.24.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

แผนจัดการความรูแกบุคลากรในหนวยงานแผนจัดการความรูแกบุคลากรในหนวยงาน
ที่มา

• นโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

• แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 – 2551

• มาตรา 11 แหงพระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่
พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยตองรับรูขาวสารและสามารถประมวลผล
ความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตในการปฏิบัติราชการอยาง
ถูกตองรวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถสรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการ
เรียนรูรวมกนั
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• หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครจะตองนํายุทธศาสตรการพัฒนาที่

กําหนดไวในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 – 2551

ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ นํามาซึ่ง

ประโยชนสุขของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

• ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนา

กรุงเทพมหานครสูความเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืนโดยกําหนดนโยบาย 9

ดาน และกําหนดตัวช้ีวัดสําหรับการติดตามและประเมินผลอยางชัดเจน

นโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานครนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
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ยุทธศาสตรการบริหารจัดการเมอืงตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการเมอืงตาม

หลักหลักธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล

• เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

บุคลากรมีความรู ความสามารถ และทัศนคติที่พรอมจะปฏิบัติงานและ
ใหบริการประชาชนอยางเต็มกาํลังความสามารถ

กลยุทธหลัก 2 ประการ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานความรู ความสามารถ และทัศนคติอยาง
เปนระบบ ทั่วถึง และตอเน่ือง

2. พัฒนาแหลงขอมูลที่เปนองคความรูใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง
เพื่อใหบุคลากรมีความรูทันสมัย พรอมรับความเปลี่ยนแปลง
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วัตถุประสงควัตถุประสงค

• เพ่ือพัฒนาสมรรถนะสูความเปนเลิศ (Performance Excellence)

• เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

• เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงาน

• สรางวัฒนธรรมองคการใหบุคลากรเต็มใจท่ีจะแบงปน ความรู

ซ่ึงกันและกัน

• เปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)
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ความหมายของการจัดการความหมายของการจัดการ

ความรูในองคการความรูในองคการ
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การจัดการความรูในองคการ หมายถึง การรวบรวม

องคความรูที่มีอยูในองคการหรือหนวยงาน  ซึ่ง

กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนา

ใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในหนวยงานสามารถ

เขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให

องคการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่วางไว



1212

เปาหมายเปาหมาย 33 ประการประการ ของการจัดการความรูของการจัดการความรู

1.1. พัฒนางานพัฒนางาน

2.2. พัฒนาคนพัฒนาคน

3.3. พัฒนาฐานความรูขององคการพัฒนาฐานความรูขององคการ
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ประโยชนจากการทําประโยชนจากการทํา KMKM

1. เปนการเสริมสรางทุนทางปญญา สรางภูมิความรู

2. เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถนําไปประยุกตใชงาน

ในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การสรางผลิตภัณฑ

และบริการใหม ๆ สูประชาชน

3. กอใหเกิดการปรับเปล่ียนทัศนคติ

4. ประชาชนพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน/บริการของขาราชการ

กรุงเทพมหานคร
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กระบวนการจัดการความรูกระบวนการจัดการความรู มีมี 77 ขั้นตอนขั้นตอน

((KM Process)KM Process)



1515

1.1. การระบุความรูการระบุความรู

-- การทําการทํา SWOTSWOT

-- การออกแบบสอบถามการออกแบบสอบถาม//ออกแบบสํารวจออกแบบสํารวจ

-- การวิเคราะหจากนโยบายผูบริหารการวิเคราะหจากนโยบายผูบริหาร

ฯลฯฯลฯ
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2.2. การสรางและแสวงหาความรูการสรางและแสวงหาความรู

-- ความรูที่ชัดแจงความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge)(Explicit Knowledge)

-- ความรูท่ีฝงลึกความรูที่ฝงลึก ((Tacit Knowledge)Tacit Knowledge)
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-- ความรูท่ีชัดแจงความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge)(Explicit Knowledge)

1.1. อานอาน//ศึกษาศึกษา//คนควาคนควา ตําราตํารา เอกสารตางๆเอกสารตางๆ ที่มีที่มี

อยูแลวอยูแลว

2.2. ฝกอบรมฝกอบรม

ฯลฯฯลฯ
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-- ความรูท่ีฝงลึกความรูที่ฝงลึก (Tacit Knowledge)(Tacit Knowledge)

1.1. การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

2.2. การเลาเรื่องการเลาเรื่อง ( (Story Telling)Story Telling)

3.3. ระบบพ่ีเล้ียงระบบพ่ีเล้ียง

4.4. การสรางชุมชนนักปฏิบัติการสรางชุมชนนักปฏิบัติ ( (Communities ofCommunities of

PracticesPractices หรือหรือ CoPsCoPs ))

ฯลฯฯลฯ
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3.3. การจัดความรูใหเปนระบบการจัดความรูใหเปนระบบ

3.13.1 Knowledge PortalKnowledge Portal ระบบที่สามารถอํานวยระบบที่สามารถอํานวย

ความสะดวกความสะดวก ในการคนหาขอมูลเฉพาะเรื่องหรือความรูในการคนหาขอมูลเฉพาะเรื่องหรือความรู

ในหัวขอตางๆในหัวขอตางๆ ทั้งสําหรับบุคคลภายในทั้งสําหรับบุคคลภายใน และภายนอกและภายนอก

องคการองคการ

3.23.2 สมุดรายนามผูเชี่ยวชาญสมุดรายนามผูเชี่ยวชาญ การรวบรวมชื่อการรวบรวมชื่อ

ผูเชี่ยวชาญในเรื่องตางที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่ถูกผูเชี่ยวชาญในเรื่องตางที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่ถูก

จัดเรียงอยางเปนหมวดหมูจัดเรียงอยางเปนหมวดหมู เพ่ือใหสามารถติดตอเพ่ือใหสามารถติดตอ

ผูเชี่ยวชาญไดทันทีเมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงานผูเชี่ยวชาญไดทันทีเมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงาน
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3.33.3 CD / VCD / DVDCD / VCD / DVD

3.43.4 คูมือการปฏิบัติงานคูมือการปฏิบัติงาน

3.53.5 ฐานความรูฐานความรู (Knowledge Base)(Knowledge Base) เปนเปนแหลงการแหลงการ

เรียนรูที่พัฒนาในรูปของเว็บไซตเรียนรูที่พัฒนาในรูปของเว็บไซต

3.6 E3.6 E –– LearningLearning

3.73.7 เอกสารเอกสาร // บทความบทความ // แผนพับแผนพับ

ฯลฯฯลฯ
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4.4. การประมวลและกลั่นกรองความรูการประมวลและกลั่นกรองความรู

““ไมหยุดนิ่งไมหยุดนิ่ง ศึกษาศึกษา//เรียนรูตลอดเวลาเรียนรูตลอดเวลา และและ

นํามาเพิ่มเติมใหองคความรูที่ตองการครบถวนนํามาเพิ่มเติมใหองคความรูที่ตองการครบถวน และและ

ทันสมัยเสมอทันสมัยเสมอ””
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5.5. การเขาถึงความรูการเขาถึงความรู

เปนการทําใหผูใชความรูเปนการทําใหผูใชความรู เขาถึงความรูที่ตองการเขาถึงความรูที่ตองการ

ไดงายและสะดวกไดงายและสะดวก

-- การจัดมุมความรูการจัดมุมความรู

-- หองสมุดหองสมุด

-- ศูนยบริการเพื่อรวบรวมความรูศูนยบริการเพื่อรวบรวมความรู

-- เวทีแลกเปลี่ยนความรูเวทีแลกเปลี่ยนความรู

-- การจัดทําบอรดการจัดทําบอรด

ฯลฯฯลฯ
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6.6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรูการแบงปนแลกเปล่ียนความรู

66..11 การเลาเรื่องการเลาเรื่อง ( (Story Telling)Story Telling)

6.26.2 ระบบพี่เลี้ยงระบบพี่เลี้ยง

6.36.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ( (Knowledge Forum)Knowledge Forum)

6.46.4 การสับเปลี่ยนงานการสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation)(Job Rotation)
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6.56.5 การสรางชุมชนนักปฏิบัติการสรางชุมชนนักปฏิบัติ ( (Communities ofCommunities of

PracticesPractices หรือหรือ CoPsCoPs ))

6.66.6 การทบทวนหลังการปฏิบัติงานการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน ( (After ActionAfter Action

ReviewReview หรือหรือ AAR)AAR)

6.76.7 BlogBlog เว็บไซตเพื่อการบันทึกไดอารี่เว็บไซตเพื่อการบันทึกไดอารี่ เปนเวทีเปนเวที

สําหรับการอานสําหรับการอาน เขียนเขียน แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน และเรียนรูและเรียนรู

ฯลฯฯลฯ
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7.7. การเรียนรูการเรียนรู โดยการสรางวัฒนธรรมองคการใหโดยการสรางวัฒนธรรมองคการให

การเรียนรูเปนสวนหน่ึงของงานการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของงาน

ปฏิบัติอยางตอเน่ือง

เนียนไปกับงาน

วัฒนธรรมองคการ
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เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน
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ข้ันตอนท่ีข้ันตอนท่ี 11

ประเมินองคการตนเองเรื่องการจัดการความรูประเมินองคการตนเองเรื่องการจัดการความรู

เพ่ือใหทราบความรูทีจํ่าเปนตอการปฏิบัติงานเพ่ือใหทราบความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน

ใหบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรของใหบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรของ

หนวยงานหนวยงาน
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ข้ันตอนท่ีข้ันตอนท่ี 22

กําหนดแผนหรือโครงการจัดการความรูในกําหนดแผนหรือโครงการจัดการความรูใน

หนวยงานใหสอดรับกับเปาหมายท่ีกําหนดหนวยงานใหสอดรับกับเปาหมายท่ีกําหนด

ซ่ึงอาจจะเปนแผนระยะส้ันหรือระยะยาวก็ไดซ่ึงอาจจะเปนแผนระยะส้ันหรือระยะยาวก็ได

โดยระบุกิจกรรมโดยระบุกิจกรรม เปาหมายเปาหมาย ตัวชี้วัดตัวชี้วัด ระยะเวลาระยะเวลา

ดําเนินการใหชดัเจนดําเนินการใหชดัเจน



2929

ข้ันตอนท่ีข้ันตอนท่ี 33

หนวยงานตองกําหนดทีมงานหนวยงานตองกําหนดทีมงาน ( (KM Team)KM Team) โดยมีโดยมี

ผูบริหารของหนวยงานเปนหัวหนาทีมผูบริหารของหนวยงานเปนหัวหนาทีม ( (CKO)CKO)
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ข้ันตอนท่ีข้ันตอนท่ี 44

มีการดําเนินการใหหนวยงานเปนองคการมีการดําเนินการใหหนวยงานเปนองคการ

แหงการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมแหงการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหเพื่อให

สืบคนสืบคน ศึกษาขอมูลไดโดยงายศึกษาขอมูลไดโดยงาย สามารถสามารถ

เรียนรูดวยตนเองตอไปเรียนรูดวยตนเองตอไป
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ข้ันตอนท่ีข้ันตอนท่ี 55

มีการประเมินผลสําเร็จของการบริหารแผนมีการประเมินผลสําเร็จของการบริหารแผน

จัดการความรูในหนวยงานเปนระยะจัดการความรูในหนวยงานเปนระยะ ๆๆ ตามตาม

ความเหมาะสมความเหมาะสม
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แบงคะแนนเปน 5 ระดับ

โดยพิจารณาความสําเร็จในการดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินงานแตละระดับ ดังนี้
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ข้ันตอนท่ี 5ข้ันตอนท่ี 4ข้ันตอนท่ี 3ข้ันตอนท่ี 2ข้ันตอนท่ี 1

ระดับความสําเร็จ

ระดับคะแนน
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แผนแผน//โครงการโครงการ

การจัดการความรูในการพัฒนาระบบ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค

ของสํานักการแพทย
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การตรวจติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
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• การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

• การตรวจติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการ

ณ หนวยงานผูรับการประเมิน

• ปญหาอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลฯ
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Q  &  AQ  &  A
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สวัสดีคะสวัสดีคะ



ประวัติวิทยากร

ชื่อ – สกุล นางจงกลวรรณ  สามบุญเรือง

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ

        2548-ปจจุบัน  เปนคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑ ตัวช้ีวัด และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับเงินรางวัลประจําปของหนวยงาน และเจาหนาท่ีตรวจและติดความกาวหนา

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน

ตําแหนงปจจุบัน

เจาหนาท่ีวิเคราะหงานบุคคล 5  กลุมงานระบบบริหารและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

                                                                              กองระบบงาน  สํานักงาน ก.ก.

การฝกอบรมและดูงาน

- ฝกอบรมและดูงานหลักสูตร “Good Governance,Ethics and Corruption Prevention”

จาก The Department of Politics and Public Administration, The University of Hong Kong

-  ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาความรูเทคนิคการบริหารงานบุคคลสมัยใหม (ศึกษาดูงานการ

พัฒนาดานการบริหารงานบุคคลภาคเอกชน) ณ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากดั (มหาชน)

-  ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาองคกร(e- Government) และระบบบริหาร

ขอมูลทรัพยากรบคุคล  ณ  กรมสรรพากร



ประวัติวิทยากร

ชื่อ – สกุล นางสาวณัฏกา  โสมสิน

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  คณะรัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิต-

พัฒนบริหารศาสตร

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ

        2548-ปจจุบัน  เปนคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑ ตัวช้ีวัด และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับเงินรางวัลประจําปของหนวยงาน และเจาหนาท่ีตรวจและติดความกาวหนา

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน

ตําแหนงปจจุบัน

เจาหนาท่ีวิเคราะหงานบุคคล 7ว  กลุมงานระบบบริหารและมาตรฐานการบริหาร-

งานบุคคล  กองระบบงาน  สํานักงาน ก.ก.

การฝกอบรมและดูงาน

2549 ฝกอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู (Knowledge Management) และการสราง

องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)” จากคณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2549  ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาความรูเทคนิคการบริหารงานบุคคลสมัยใหม (ศึกษาดู

งานการพัฒนาดานการบริหารงานบุคคลภาคเอกชน) ณ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

2549  ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาองคกร(e- Government) และ

ระบบบริหารขอมูลทรัพยากรบุคคล  ณ  กรมสรรพากร

2550  ฝกอบรมหลักสูตร “เสริมสรางศักยภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ”

(Capacity building for HRM)



ประวัติวิทยากร

ชื่อ - สกุล               นางสาวศรีรัตน   บัวแยม

การศึกษา    ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

                                                  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณการทํางาน

                               นักสถิติ และเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร

                                                                                 (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล ในปจจุบัน)

                              เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป         สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

                              นักสถิติ                                      สํานักอนามัย

ตําแหนงปจจุบัน   เจาหนาท่ีวิเคราะหงานบุคคล 7   กลุมงานระบบบริหารและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

                                                                                 กองระบบงาน สํานักงาน ก.ก.

การฝกอบรมและดูงาน

2549  ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาความรูเทคนิคการบริหารงานบุคคลสมัยใหม (ศึกษาดูงาน

การพัฒนาดานการบริหารงานบุคคลภาคเอกชน) ณ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

2549  ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาองคกร(e- Government) และระบบ

บริหารขอมูลทรัพยากรบุคคล  ณ  กรมสรรพากร
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