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บทที่ 1
บทนํา
ที่มา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550) กําหนดให้มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการแต่ละคน เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล โดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงาน
เฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตําแหน่งทีป่ ฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานได้รับจากการเพิ่ม
ผลิตภาพการปฏิบัตงิ านของข้าราชการ นอกจากนั้นยังต้องมีการเตรียมความพร้อมข้าราชการทุกคน
ให้มีการบริหารผลงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึง่ กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งนําไป
ใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารผลงานและการพัฒนาสมรรถนะ
วัตถุประสงค์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลซึ่งกรุงเทพมหานครนํามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญนั้นเป็นระบบบริหารผลงานที่มีกระบวนการวางแผนและ
กําหนดเป้าหมายที่วัดได้อย่างชัดเจน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามเพื่อ
ประเมินความก้าวหน้า หรือผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนําผลการประเมิน
มาปรับปรุง หรือพัฒนาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การพัฒนา การจัดสรรสิ่งจูงใจทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงิน และไม่ใช่
ตัวเงิน เช่น การยกย่องชมเชย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น ซึ่งระบบการบริหารผลงานจะมี
ประสิทธิภาพได้นั้นเกิดจาก 1) ตัวชี้วัดผลงาน ต้องมีมาตรฐาน สามารถวัดได้จริง และมีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ที่เหมาะสม 2) ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดระดับบุคคล และตัวชี้วัดองค์กรต้องมีความสอดคล้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สะท้อนผลการปฏิบัติงานได้จริง 3) ผลงานในแต่ละตัวชี้วัดรายบุคคลส่งผลต่อความสําเร็จของ
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานหรือตัวชี้วัดขององค์กรอย่างแท้จริง และ 4) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม

บทที่ 2
หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการระดับบุคคล
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการระดับบุคคล
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลฯ คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีประเด็นใน
การประเมิน ดังนี้
1.1 การประเมินผลงาน (70 คะแนน) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
 ผลการประเมินตามผลสําเร็จของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัด-กรุงเทพมหานคร
ที่บุคคลนัน้ สังกัด (15 คะแนน) เพื่อให้มั่นใจว่าข้าราชการ-กรุงเทพมหานครทุกคนมีสว่ น
ร่วมกับความสําเร็จขององค์กร และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา “การมุ่งปฏิบัติงานเฉพาะงาน
ของตนเท่านั้น” ซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการมุ่งความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานเป็นสําคัญ
 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าหมายรายบุคคล (55 คะแนน) โดยจะเป็นการ
ประเมินผลงานระดับบุคคลตามตัวชี้วัดของงานที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประเภท
o ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
o ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
o ตัวชีว้ ัดตามงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
*ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
คือ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ที่
บุคคลนั้นๆ รับผิดชอบ
**ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
คือ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลนัน้ ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่
บุคคลจะต้องกระทําอย่างต่อเนื่องจนประสบความสําเร็จ และ
เป็นผลรวมของวัตถุประสงค์ทั้งหมดของตําแหน่งงาน
***ตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
คือ นโยบายหรืองานซึ่งนอกเหนือจากงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก โดยได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

ตัวชี้วดั ตาม
แผนปฏิบตั ิ
ราชการ
ตัวชี้วดั ตาม
หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของเป้าหมาย
รายบุคคล

ตัวชี้วดั ตาม
งานที่ได้รบั
มอบหมาย

แผนภาพที่ 1 แสดงตัวชี้วดั ความสําเร็จของเป้าหมายรายบุคคล
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*ตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
หมายถึงตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ที่บุคคลนัน้ ๆ รับผิดชอบ
**ตัวชี้วดั ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
หมายถึง ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งเป็นหน้าทีท่ ี่บุคคลจะต้องกระทําอย่าง
ต่อเนื่องจนประสบความสําเร็จ และเป็นผลรวมของวัตถุประสงค์ทั้งหมดของตําแหน่งงาน ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
สํานัก/ส่วนราชการในสํานักปลัด กทม.
1. เป็นงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าหรือสูง
กว่ากองที่ตนเองสังกัด และ/หรือ
2. เป็นงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่ตนเองสังกัด และ/หรือ
3. เป็นงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
รายตําแหน่งของตนเอง

สํานักงานเขต
1. เป็นงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย
ที่ตนเองสังกัด และ/หรือ

หากเข้าข้อใดข้อหนึ่งให้ถือเป็นงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

หากเข้าข้อใดข้อหนึ่งให้ถือเป็นงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

2. เป็นงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
งาน/กลุ่มงานที่ตนเองสังกัด และ/หรือ
3. เป็นงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
รายตําแหน่งของตนเอง

ตัวชี้วดั ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักจะต้องไม่ซา้ํ กับตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปี
***ตัวชี้วดั ตามงานที่ได้รบั มอบหมายพิเศษ
หมายถึง นโยบายหรืองานที่นอกเหนือจากงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก โดยได้รับมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น คําสั่งแต่งตั้ง การมอบหมายงาน และเป็นงานที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จของ
หน่วยงานหรือมีความสําคัญต่อหน่วยงานต่างๆ หรือกรุงเทพมหานครโดยรวม ผู้ที่มีอํานาจมอบหมายได้
จะต้องดํารงตําแหน่ง ดังนี้
หน่วยงาน
สํานัก
สํานักงาน ก.ก.

ผู้มีอํานาจมอบหมายงานพิเศษ
ผู้อํานวยการสํานัก
หรือรองผู้อํานวยการสํานัก
หรือผู้อํานวยการกอง
หัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
หรือผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
หรือผู้อํานวยการกอง
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หน่วยงาน
สํานักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเลขานุการ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขต
ส่วนราชการ
ในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

ผู้มีอํานาจมอบหมายงานพิเศษ
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
หรือผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้อํานวยการเขต
หรือผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต
ปลัดกรุงเทพมหานคร
หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

การกําหนดน้ําหนักคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ความยาก และความซับซ้อน
ของงานของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งแต่ตอนต้นปี
สําหรับจํานวนตัวชี้วัดระดับบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการประเมินผล กําหนดไว้ที่ 5 – 6 ตัวชี้วัด โดย
ต้องเป็นตัวชี้วัดหลักที่สําคัญและมีส่วนส่งเสริม ให้งานตามยุท ธศาสตร์ข องหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมาย
อย่างไรก็ตามหากต้องการกําหนดจํานวนตัวชี้วัดมากกว่าที่กําหนดสามารถทําได้แต่ไม่ควรเกิน 10 ตัวชี้วัด
เนื่องจากจะส่งผลต่อการกระจายน้ําหนักของตัวชี้วัดที่กําหนด และสําหรับลักษณะงานบางประเภท อนุโลมให้
กําหนดจํานวนตัวชี้วัดน้อยกว่าที่กําหนดได้แต่ต้องไม่ต่ํากว่า 2 ตัวชี้วัด ในกรณีดังต่อไปนี้
1. เป็นงานด้านวิเคราะห์วิจัยและสังเคราะห์องค์ความรู้ซึ่งอาศัยความเชี่ยวชาญชํานาญการ
สูงมาก
2. เป็นงานหน้าเดียวทําซ้ําไปซ้ํามาตลอดทั้งปี เช่น เจ้าพนักงานธุรการ
*การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลไม่จําเป็นต้องมีตัวชี้วัดครบทั้ง 3 ประเภท
1.2 การประเมินสมรรถนะหลัก (30 คะแนน) ประกอบด้วยสมรรถนะหลักของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ ดังนี้
 คุณธรรมและจริยธรรม
 การบริการที่ดี
 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
 การทํางานเป็นทีม
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
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2. วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการระดับบุคคล
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ต้นปีงบประมาณ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันวางแผนกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลงาน
โดยให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับส่วนราชการลงมาสู่ระดับบุคคลอย่างชัดเจน
2.1 กระบวนการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

การกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานลงสู่ระดับส่วนราชการ
การกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระดับส่วนราชการลงสู่ระดับฝ่าย/กลุ่มงาน
(สํานักงานเขต/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ไม่ต้องทําขั้นตอนที2่ )
การกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระดับฝ่าย/กลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล
การกําหนดตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับ
มอบหมายพิเศษ
การจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ตัวชี้วัดระดับ
สํานัก

ตัวชี้วัดระดับ
สํานักงานเขต / ส่วนราชการใน สนป.

ตัวชี้วัดระดับกอง
ตัวชี้วัดระดับ
ฝ่าย / กลุ่มงาน
ตัวชี้วัดระดับ
ฝ่าย /กลุ่มงาน

แผนภาพที่ 2 แสดงกระบวนการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานลงสู่ระดับส่วนราชการ
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องมีการตกลงร่วมกันระหว่างหัวหน้าหน่วยงานกับหัวหน้าส่วนราชการ ว่าจะ
มอบหมายให้สว่ นราชการใดรับผิดชอบตัวชี้วัดใดในแผนปฏิบัติราชการที่จัดทําขึ้น โดยในการกระจายตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานลงสู่ระดับส่วนราชการนั้นให้มีการกําหนดสัญลักษณ์ของ
การกระจายตัวชี้วัด ดังนี้
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 ความรับผิดชอบหลัก (Responsibility (R)):
ในกรณีที่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าตัวชี้วัดใดของหน่วยงานที่ส่วนราชการในสังกัดเป็นเจ้าภาพหลัก
เพียงผู้เดียวรวมทั้งสามารถลงมือปฏิบัติและรับผิดชอบตัวชี้วัดนั้น ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้
 ความรับผิดชอบหลักย่อย (Sub Responsibility (SR)):
ในกรณีที่ส่วนราชการสามารถลงมือปฏิบัติและรับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ตัวชี้วัดของหน่วยงานเท่านั้น โดยหากมีการใช้สัญลักษณ์นี้จะต้องระบุขอบเขตของตัวชี้วัดว่ารับผิดชอบใน
ขอบเขตหรือเป้าหมายใดจากขอบเขตหรือเป้าหมายรวมของหน่วยงานทั้งหมด
 ความรับผิดชอบร่วม (Joint Responsibility (JR)):
ในกรณีที่ส่วนราชการมากกว่าหนึ่งส่วนราชการร่วมกันรับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดหรือ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยที่ไม่สามารถระบุขอบเขตความรับผิดชอบของตัวชี้วัดได้
หมายเหตุ : ความรับผิดชอบหลัก (R) จะอยู่กับความรับผิดชอบร่วม (JR) ไม่ได้
ตารางที่ 1 ตัวอย่างแสดงการกําหนดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับส่วนราชการ (สํานัก)
ตัวชี้วดั ของ
ชื่อส่วนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการ
กอง
กอง
กอง
กองวินัย กองสรรหา กองบริหาร
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระบบงา ทะเบียน อัตรากําลัง และ
บุคคล
ทั่วไป
น
ประวัติ
ส่งเสริม
ข้าราชการ
สมรรถภาพ
ร้อยละของข้อเสนอแนะจาก
R
การศึกษาระบบงานของ
หน่วยงานได้มีการนําไปปฏิบัติ
ร้อยละของข้าราชการที่ได้รับ
R
การฝึกอบรมเรื่องหลักเกณฑ์
การประเมิน
ร้อยละของทุนที่ดําเนินการ
R
แล้วเสร็จภายในกําหนด
ความสําเร็จในการจัดทํา
R
SR
ฐานข้อมูล
(ฐานข้อมูล
บุคลากร
ตําแหน่ง
และ
โครงสร้าง)
ร้อยละความพึงพอใจของ
JR
JR
JR
JR
JR
JR
หน่วยงานต่าง ๆ ต่อ
สํานักงาน ก.ก.
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จากตารางที่ 1 เป็นตัวอย่างตารางแสดงการกําหนดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับส่วนราชการ
(สํานัก) โดยช่องด้านซ้ายของตารางจะเป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานัก ช่องด้านขวาจะ
เป็นชื่อส่วนราชการทั้งหมดภายใต้สํานัก และต้องการกระจายตัวชี้วัดให้แต่ละส่วนราชการภายใต้สํานัก
ตามประเภทความรับผิดชอบตามสัญลักษณ์ที่ได้อธิบายไว้ เช่น ตัวชี้วัดร้อยละของข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ระบบงานของหน่วยงานได้มีการนําไปปฏิบัติ มีกองระบบงานเป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก (R) เป็นต้น
ตารางที่ 2 ตัวอย่างแสดงการกําหนดตัวชี้วัดหน่วยงานลงสู่ระดับส่วนราชการ
(สํานักงานเขต/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)
ตัวชี้วดั ของ
สํานักงานเขต ก

ฝ่ายรักษา ฝ่ายโยธา
ความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ
R

ร้อยละของการตรวจสอบ
อาคารตามเวลามาตรฐาน
ผู้ผ่านการฝึกอบรม (รณรงค์
และเสริมสร้างวินัยจราจร)
จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
SR
เพื่อการจัดการคุณภาพน้ํา/ (ลอกคูคลอง)
ระบายน้ําในคูคลอง
กิจกรรมหรือโครงการประหยัด
JR
พลังงาน

ฝ่าย
ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายปกครอง

R
R
JR

JR

JR

JR

จากตารางที่ 2 เป็นตัวอย่างแสดงการกําหนดตัวชี้วัดหน่วยงานลงสู่ระดับส่วนราชการ (สํานักงานเขต/
ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร) ซึ่งตารางที่ใช้จะเป็นตารางที่มีลักษณะเดียวกับระดับสํานัก
โดยกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขต/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครไว้
ในช่องด้านซ้าย และระบุชื่อฝ่าย/กลุ่มงานในช่องด้านขวา แล้วจึงกําหนดลักษณะความรับผิดชอบตัวชี้วัดที่
แต่ละฝ่าย/กลุม่ งานรับผิดชอบ เช่น ตัวชี้วัดการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการคุณภาพน้ํา/ระบายน้ําในคูคลอง
ผู้รับผิดชอบหลัก (R) คือฝ่ายโยธา และมีผู้รบั ผิดชอบหลักย่อย (SR) ในการลอกคูคลอง คือฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
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ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระดับส่วนราชการลงสู่ระดับฝ่าย/กลุ่มงาน
(เฉพาะหน่วยงานระดับสํานัก)
ขั้นตอนนี้จะเกิดขึน้ เมื่อส่วนราชการมีตัวชี้วัดที่กระจายมาจากหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดย
กระบวนการกระจายจะเป็นกิจกรรมทีท่ ําร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน
ที่อยู่ภายใต้ส่วนราชการนั้น ซึ่งใช้วิธีการกระจายในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับการกระจายแผนปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงานลงสู่ระดับส่วนราชการ กล่าวคือจะให้มีการกําหนดสัญลักษณ์ของการกระจายงาน ดังนี้
 ความรับผิดชอบหลัก (Responsibility (R)):
ในกรณีที่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าตัวชี้วัดใดของส่วนราชการที่ฝ่าย/กลุ่มงานในสังกัดเป็นเจ้าภาพหลัก
เพียงผู้เดียวรวมทั้งสามารถลงมือปฏิบตั ิและรับผิดชอบตัวชี้วัดนั้นๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้
 ความรับผิดชอบหลักย่อย (Sub Responsibility (SR)):
ในกรณีที่ฝ่าย/กลุ่มงานสามารถลงมือปฏิบัติและรับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ตัวชี้วัดของส่วนราชการเท่านั้น โดยหากมีการใช้สัญลักษณ์นี้จะต้องระบุขอบเขตของตัวชี้วัดว่ารับผิดชอบใน
ขอบเขตหรือเป้าหมายใดจากขอบเขตหรือเป้าหมายรวมของส่วนราชการทั้งหมด
 ความรับผิดชอบร่วม (Joint Responsibility (JR)):
ในกรณีที่ฝ่าย/กลุ่มงานมากกว่าหนึ่งฝ่าย/กลุ่มงานร่วมกันรับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดหรือ
เป้าหมายของส่วนราชการที่ตั้งไว้ โดยที่ไม่สามารถระบุขอบเขตความรับผิดชอบของตัวชี้วัดได้
หมายเหตุ : ความรับผิดชอบหลัก (R) จะอยู่กับความรับผิดชอบร่วม (JR) ไม่ได้
ตารางที่ 3 ตัวอย่างแสดงการกําหนดตัวชี้วัดของส่วนราชการลงสู่ระดับฝ่าย/กลุ่มงาน (สํานัก)
ตัวชี้วดั ของ
กองระบบงาน

กลุ่มงาน
ระบบงานที่
1

ร้อยละของ
ข้อเสนอแนะจาก
การศึกษาระบบงาน
ของหน่วยงานได้มีการ
นําไปปฏิบัติ
ความพึงพอใจของ
หน่วยงานต่าง ๆ ต่อ
สํานักงาน

R

JR

ชื่อฝ่าย/กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหาร
ระบบงานที่ 2
และมาตรฐาน
การบริการงาน
บุคคล
SR
(ประมวลผล
แบบสอบถาม)
JR

JR

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

JR
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จากตารางที่ 3 จะพบว่ามีลกั ษณะคล้ายคลึงกับตารางแสดงการกระจายตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่
ระดับส่วนราชการ โดยจะกําหนดตัวชี้วัดของส่วนราชการไว้ในช่องด้านซ้าย และระบุชื่อฝ่าย/กลุ่มงานในช่อง
ด้านขวา แล้วจึงกําหนดลักษณะความรับผิดชอบตัวชี้วัดที่แต่ละฝ่าย/กลุ่มงานรับผิดชอบ เช่น ตัวชี้วัดร้อยละของข้อเสนอแนะจากการศึกษาระบบงานของหน่วยงานได้มีการนําไปปฏิบัติ กลุ่มงานระบบงานที่ 1 เป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก (R) และมีกลุ่มงานระบบที่ 2 เป็นผู้รับผิดชอบหลักย่อย (SR) ในการประมวลแบบสอบถาม
เป็นต้น
หมายเหตุ : สํานักงานเขต/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครไม่ต้องทําขั้นตอนที่ 2
(ระดับการกําหนดตัวชี้วัดของหน่วยงานระดับสํานักมี 4 ระดับ และระดับการกําหนดตัวชี้วัดของหน่วยงานระดับ
สํานักงานเขต/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร มี 3 ระดับ ตามแผนภาพที่ 2
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระดับฝ่าย/กลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล
ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อแต่ละฝ่าย/กลุ่มงานมีตัวชี้วัดที่กระจายมาจากส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว
โดยกระบวนการกระจายตัวชี้วัดจะเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันระหว่างหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงานกับผู้รับการประเมิน
ทุกคนที่อยู่ภายใต้ฝ่าย/กลุ่มงานนั้น สําหรับกระบวนการกระจายตัวชี้วัดมีการกําหนดสัญลักษณ์ของ
การกระจายงาน ดังนี้
 ความรับผิดชอบหลัก (Responsibility (R)):
ในกรณีที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ชัดเจนว่ารับผิดชอบตัวชี้วัดใดของฝ่าย/กลุ่มงาน และผลักดัน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดนั้น ๆ เพียงผู้เดียว
 ความรับผิดชอบหลักย่อย (Sub Responsibility (SR)):
ในกรณีที่บุคคลสามารถลงมือปฏิบัติและรับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดฝ่าย/
กลุ่มงานเท่านั้น โดยจะต้องมีการระบุขอบเขตของตัวชี้วัดย่อยตามเป้าหมายที่วางไว้
 ความรับผิดชอบร่วม (Joint Responsibility (JR)):
ในกรณีทมี่ บี ุคคลอยู่ภายใต้ฝ่าย/กลุ่มงานมากกว่า 1 คน ต้องร่วมกันรับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ตัวชี้วัดของฝ่าย/กลุ่มงานที่กาํ หนดไว้ โดยไม่สามารถระบุขอบเขตความรับผิดชอบของตัวชี้วัดได้
 สนับสนุน (Support (S))
ในกรณีที่บุคคลรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือ และการบริการสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งด้านทรัพยากร
ด้านระบบและข้อมูล เพื่อนําไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้
หมายเหตุ : ความรับผิดชอบหลัก (R) จะอยู่กับความรับผิดชอบร่วม (JR) ไม่ได้
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างแสดงการกําหนดตัวชี้วัดฝ่าย/กลุ่มงานลงสูบ่ ุคคล (สํานัก)
ตัวชีว้ ัดของ
กลุ่มงานระบบบริหารและ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปีให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานต่าง ๆ ต่อ
สํานักงาน

นาย ก.

JR

นาง ข.

นาย ค.

นาย ง.

R

SR
(ทํา
Power
Point)

SR
(ทําคู่มือฯ)

JR

JR

JR

นาย จ.

JR

จากตารางที่ 4 จะพบว่าบุคคลในฝ่าย/กลุ่มงานจะแบ่งความรับผิดชอบกับในแต่ละตัวชี้วัดตาม
ลักษณะความรับผิดชอบ เช่น ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด จะเป็นความรับผิดชอบหลัก (R) ของนาง ข.
ต้องผลักดันให้ตัวชี้วัดดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีนาย ค. และ นาย ง. เป็นผู้ช่วย ขณะที่ตัวชี้วัดร้อยละความ
พึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อสํานักงาน ก.ก. จะเป็นความรับผิดชอบร่วม (JR) ของ นาย ก
นาง ข. นาย ค. นาย ง. และ นาย จ. เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ทุกคนที่อยู่ภายใต้ฝ่าย/กลุ่มงานต้องร่วมกัน
รับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธิต์ ามตัวชี้วัดของฝ่าย/กลุ่มงานที่กําหนดไว้
ตารางที่ 5 ตัวอย่างแสดงการกําหนดตัวชี้วัดของฝ่ายในสํานักงานเขตลงสูร่ ะดับบุคคล
(สํานักงานเขต/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)
ตัวชี้วัดของ
ฝ่ายโยธา
จํานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม เพื่อการ
จัดการคุณภาพน้ํา /
ระบายน้ําในคูคลอง
จํานวนกิจกรรมหรือ
โครงการประหยัด
พลังงานของหน่วยงาน

นาย ก.
ช่างโยธา
ปฏิบัติงาน
SR
(รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ....)

นาย ข.
ช่างโยธา
ปฏิบัติงาน
SR
(รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ....)

นาย ค.
นายช่างโยธา
ชํานาญงาน
SR
(รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ....)

นาย ง.
นายช่างโยธา
ชํานาญงาน
SR
(รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ....)

นาย จ.
นายช่างโยธา
ชํานาญงาน

JR

JR

JR

JR

JR

สําหรับสํานักงานเขต/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร จะใช้กระบวนการเดียวกัน
เช่น ตัวชี้วัดจํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมเพื่อจัดการคุณภาพน้ํา/ระบายน้ําในคูคลองของฝ่ายโยธา เป็นตัวชี้วัด
ในความรับผิดชอบหลักย่อย (SR) ของ นาย ก. นาย ข. นาย ค. และ นาย ง. ดังตัวอย่างในตารางที่ 5
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ทั้งนี้ ในการกระจายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตั ิราชการลงสู่ส่วนราชการในระดับต่าง ๆ จนถึงระดับบุคคล
ต้องกระจายให้ครบถ้วน เช่น การกระจายตัวชี้วัดของสํานักงานเขตลงสู่ฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายปกครอง
รับผิดชอบจํานวน 10 ตัวชี้วัด เมื่อมีการกระจายตัวชี้วัดจากระดับฝ่ายปกครอง ลงสู่ระดับบุคคลในฝ่าย ต้อง
กระจายให้ครบทุกตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย (กระจายทั้ง 10 ตัวชี้วัด ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบ)
ส่วนการคัดเลือกตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการลงสู่แบบประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระดับบุคคลนั้น
ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตกลงร่วมกัน โดยคัดเลือกตัวชี้วัดที่เป็นความรับผิดชอบหลัก (R) เป็น
ลําดับแรก เพือ่ ให้ภารกิจหลักหรืองานสําคัญของหน่วยงาน/ส่วนราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในระดับสูงสุด
จากนั้นจึงเลือกตัวชี้วัดที่เป็นความรับผิดชอบหลักย่อย (SR) ความรับผิดชอบร่วม (JR) รองลงมา และเลือก
ตัวชี้วัดที่เป็นสนับสนุน (S) เป็นอันดับสุดท้าย
หมายเหตุ : สามารถแยกเป้าของตัวชี้วัดตามแผนฯ ได้ เช่น ตัวชี้วัด ถนน ตรอก ซอย และพื้นที่เสี่ยงภัย
ที่มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หรือปรับปรุงบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี กําหนดเป้าหมาย 10 จุด แต่ได้รับ
มอบหมายให้รบั ผิดชอบดําเนินการ จํานวน 3 จุด (ให้เขียนไว้ในช่องตัวชี้วัดตามแผนฯ)
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และตัวชี้วัดตามงาน
ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
ให้บุคคลกําหนดตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักซึ่งพิจารณาได้จากมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
หรือคําสั่งมอบหมายงาน (ถ้ามี) โดยให้เลือกหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่เห็นว่าส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
หรือเป็นงานที่เป็นภารกิจหลักในปีงบประมาณนั้น ๆ โดยพิจารณาร่วมกับผู้บังคับบัญชา ว่างานที่ได้รับ
มอบหมายจะประเมินผลสําเร็จของงานด้วยตัวชี้วัดและเป้าหมายอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ ทัง้ นี้การกําหนดเป้าหมายของตัวชี้วัด ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม ท้าทาย ไม่ต่ําจนเกินไป เพราะ
จะไม่มีผลต่อการกระตุ้นผลการปฏิบัติงาน และไม่ควรกําหนดสูงจนเกินไป
ตารางที่ 6 ตัวอย่างแสดงการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ชื่อ
นาง ข.
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชํานาญการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีให้ถูกต้องและส่งตาม
กําหนด

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ร้อยละความสําเร็จในการจัดทํา ร้อยละ 100
แผนฯ
แผนฯ ส่งภายในเวลาที่กําหนด ภายในพฤศจิกายน.....

จากตารางที่ 6 จะเห็นว่าบุคคลจะต้องเลือกหน้าที่ความรับผิดชอบของตนมา กําหนดตัวชี้วัดและ
กําหนดเป้าหมาย เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาถึงความเหมาะสม ความยากง่าย และความเป็นไปได้ของ
ตัวชี้วัดดังกล่าว
นอกจากนั้ น ในการกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ระดั บ บุ ค คล หากบุ ค คลใดได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านที่
นอกเหนือจากมาตรฐานกําหนดตําแหน่งหรือคําสั่งมอบหมายงาน ซึ่งเป็นงานที่บุคคลนั้นมีส่วนร่วมหลักและ
สามารถควบคุมผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการนั้นได้ ให้นํามากําหนดเป็นตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
ด้วย (ตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษเป็นตัวชี้วัดทีม่ ีเฉพาะรายบุคคลเท่านั้น ไม่ได้มีทุกคน)
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ตารางที่ 7 ตัวอย่างแสดงการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลตามงานที่ได้รบั มอบหมายพิเศษ
ชื่อ
นาง ข.
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
การจัดอบรมเรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระดับ ชํานาญการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของข้าราชการที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทําแผน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป้าหมาย
ร้อยละ 80 ของข้าราชการที่
เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จากตารางที่ 7 จะเห็นว่าบุคคลจะเลือกงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ และกําหนดเป้าหมายจะต้อง
สอดคล้องหรือสูงกว่าเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ จากนั้นจึงให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาถึงความ
เหมาะสม ความยากง่าย และความเป็นไปได้ของตัวชี้วัดดังกล่าว
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการระดับบุคคลของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
แบ่งขั้นตอนการกรอกข้อมูลออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ต้นรอบการประเมิน หมายถึง ต้นปีงบประมาณ
ระยะที่ 2 สิ้นรอบการประเมิน หมายถึง สิน้ ปีงบประมาณ
โดยมีรายละเอียดในการกรอกข้อมูล ดังนี้
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แผนภาพที่ 3 แบบประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุลผู้รับการประเมิน
ตําแหน่ง
ตําแหน่งเลขที่
อายุราชการ

สังกัด

ชื่อ - นามสกุลผู้ประเมิน(ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
ตําแหน่ง
ชื่อ - นามสกุลผูบ้ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ตําแหน่ง

ระดับ

ส่วนที่ 1 ผลงาน
ผลสําเร็จรวมของหน่วยงาน /

น้ําหนัก

ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลสําเร็จรวมประจําปีงบประมาณ
น้ําหนักรวม

15
15

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี

น้ําหนัก

คะแนนที่ได้

เป้าหมาย

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักxคะแนนที่ได้) /
100]
0.000
(ก) รวม
0.000
ผลงานที่ทําได้

ระบุเหตุผลที่ทําให้งานบรรลุ / ไม่บรรลุตามเป้าหมาย(ถ้ามี)

คะแนนที่ได้
1

2

3

ผลการประเมิน
4

5

1
2
3
รวม
ตัวชี้วัดตามหน้าที่รับผิดชอบหลัก

0
น้ําหนัก

เป้าหมาย

ผลงานที่ทําได้

คะแนนที่ได้
1

2

3

ตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

4

5

0
น้ําหนัก

เป้าหมาย

ผลงานที่ทําได้

คะแนนที่ได้
1

2

3

[(น้ําหนักxคะแนนที่ได้)/5]
0.000
0.000
0.000
(ค)รวม
0
ผลการประเมิน

4

5

1
2
3
รวม
น้ําหนักรวม

[(น้ําหนักxคะแนนที่ได้)/5]
0.000
0.000
0.000
(ข)รวม
0
ผลการประเมิน

1
2
3
รวม

-  *)

0

[(น้ําหนักxคะแนนที่ได้)/5]
0.000
0.000
0.000
(ง)รวม
0

ระบุเหตุผลที่ทําให้
งานบรรลุ/ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย

ระบุเหตุผลที่ทําให้
งานบรรลุ/ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย

ระบุเหตุผลที่ทําให้
งานบรรลุ/ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย

55

ส่วนที่ 2 สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1
2
3
4
5

คุณธรรมและจริยธรรม
การบริการที่ดี
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การทํางานเป็นทีม
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ
น้ําหนักรวม

แผนพัฒนาปีถัดไป
สมรรถนะหลักที่เลือกพัฒนา
1
2

-  1 
 
*  /
 ! " !
#! 
! $ %&'
*& ())
!  *+#,
*&-'&
 ) !
*& .- 
&&%)/0

น้ําหนัก

ระดับที่ต้องการ

ระดับที่ประเมินได้

คะแนนที่ได้

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักxคะแนนที่ได้)/5]
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
(จ)รวม

30

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรมที่ผู้ประเมิน
แสดงออก

-  2 & 2* !

0
-  %1",2.

วิธีการในการพัฒนา

ช่วงเวลาในการพัฒนา

วิธีการในการวัดผลการพัฒนา

-  $ !  *&)

สรุปผลการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
1

ผลงาน(ก+ข+ค+ง)

คะแนนเต็ม 70

สรุปผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 100)
0.000

2

สมรรถนะหลัก(จ)

คะแนนเต็ม 30

0.000

คะแนนรวม

0.000

ผู้รับการประเมินและผู้ประเมินลงนามร่วมกัน
1 ณ ต้นรอบการประเมิน
ลงลายมือชื่อผู้รับการประเมิน
วัน/เดือน/ปี .. .. ..
2 ณ สิ้นสุดรอบการประเมิน
ลงลายมือชื่อผู้รับการประเมิน
วัน/เดือน/ปี .. .. ..

ความคิดเห็น

หมายเหตุ

ลงลายมือชื่อผู้ประเมิน(ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)

ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ลงลายมือชื่อผู้ประเมิน(ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)

ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

- ผู้รับการประเมินและผู้
ประเมินลงนามร่วมกัน
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รายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ประวัติส่วนตัว
ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของผู้รับการประเมิน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สังกัด ตําแหน่ง
ระดับ ตําแหน่งเลขที่ และอายุราชการ รวมถึงข้อมูลของผูบ้ ังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินและผู้บังคับบัญชาใน
ระดับเหนือขึ้นไป
ส่วนที่ 1 : ผลงาน
แบบประเมินในส่วนที่ 1 จะเป็นส่วนของผลงาน ได้แก่
- ผลสําเร็จของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ประจําปีงบประมาณ
(15 คะแนน)
 ช่องน้ําหนัก : กําหนดน้ําหนักคะแนนเท่ากันทุกคนคือ 15 คะแนน
 ช่องคะแนนที่ได้ : ระบุผลคะแนนที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ที่
หน่วยงานได้รับ (ค่าเป็นร้อยละ)
 ช่องผลการประเมิน : นําน้ําหนัก คือ 15 ไปคูณกับคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองฯ แล้วหารด้วย 100 (ตัวเลขทศนิยม 3 ตําแหน่ง)
ตารางที่ 8 ตัวอย่างการกรอกผลสําเร็จของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 1 ผลงาน
ผลสําเร็จรวมของ
น้ําหนัก
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
ในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ผลสําเร็จรวมประจําปี
15
งบประมาณ 2555

คะแนนที่ได้

91.843

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักxคะแนน
ที่ได้) /100]
13.731

นําน้ําหนักXคะแนนที่ได้/100
(91.543x15)/100= 13.731

(ก) รวม
น้ําหนักรวม

15
ผู้ประเมินนําผลคะแนนที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงานประจําปีงบประมาณมากรอก
(ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย %)

ระบุเหตุผลที่ทาํ ให้งานบรรลุ/
ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
(ถ้ามี)

13.731
นําผลการประเมินรวม (ก) ไปบวกกับผลการประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของเป้าหมายรายบุคคล (ตารางที่ 9) แล้วนําไปกรอกในส่วนสรุปผลการ
ประเมิน ข้อ 1 ผลงาน ตารางที่ 18
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- ตัวชี้วดั ความสําเร็จของเป้าหมายรายบุคคล (55 คะแนน)
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และ
ตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (ตามตัวอย่างตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวชีว้ ัดความสําเร็จของเป้าหมายรายบุคคล
ต้นรอบการประเมิน ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน
ร่วมกันกําหนดน้ําหนัก

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี

ผู้ประเมินนําน้ําหนัก X คะแนนที่ได้/5ดังนี้
(20 X 5)/5 = 20
(10 X 3)/5 = 6

ต้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินและผู้รับ
การประเมินร่วมกันกําหนดเป้าหมาย

น้ําหนัก

เป้าหมาย

ผลงานที่ทําได้
1

1

ความสําเร็จในการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การประเมินผล
เพื่อขอรับเงินรางวัลประจําปี
ได้ทันเวลาที่กําหนด

20

ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานต่าง ๆ ต่อสํานักงาน ก.ก.
รวม
ตัวชี้วัดตามหน้าที่รับผิดชอบหลัก

10

ร้อยละ 95

มีหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลฯ
ถูกต้อง และนําไป
ปฏิบัติใช้ได้จริง
ภายในกําหนด
ร้อยละ 90

30
น้ําหนัก

เป้าหมาย

ผลงานที่ทําได้

2

1
2

ความสําเร็จในการจัดทํา
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปี
งบประมาณ
แผนฯ ส่งภายในเวลาทีก่ ําหนด

10

จํานวน 1 แผน

มีแผนปฏิบัติ
ราชการ

10

ภายใน พ.ย. 54

30 ต.ค. 54

รวม

20

ตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
1

ภายในเดือน
สิงหาคม

ร้อยละของข้าราชการทีเ่ ข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บริหารงานราชการแนวใหม่
รวม
น้ําหนักรวม

น้ําหนัก
5
5
55

คะแนนที่ได้
2 3 4

5
X

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักxคะแนนที่ได้)/5]
20

ผู้ประเมินกรอก
ผลงานจริงที่ทําได้

มาจาก
20 + 6 = 26

X
คะแนนที่ได้
1 2 3

6

4

5
X

(ข)รวม 26
ผลการประเมิน
[(น้ําหนักxคะแนนที่ได้)/5]
10

X

10
(ค)รวม

เป้าหมาย
ร้อยละ 90

ผลงานที่ทําได้

ระบุเหตุผลที่ทําให้
งานบรรลุ/ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

คะแนนที่ได้
1 2 3

ร้อยละ 90

น้ําหนักคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 3 ประเภท
ต้องรวมกันได้ 55

4
X

5

ส่งก่อนเวลาที่กําหนด คือ
วันที่ 30 ตุลาคม

20

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักxคะแนนที่ได้)/5]
4
(ง)รวม

ระบุเหตุผลที่ทําให้
งานบรรลุ/ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ระบุเหตุผลที่ทําให้
งานบรรลุ/ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

4
50

นําผลการประเมินรวม (ข) (ค) (ง) ไปบวกกับผลการประเมินของผลสําเร็จของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ก)
(ตารางที่ 8) แล้วนําไปกรอกในส่วนสรุปผลการประเมิน ข้อ 1 ผลงาน (ตารางที่ 15)

จากตารางที่ 9 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าหมายรายบุคคล แบ่งออกเป็น
2 ระยะ ดังนี้
ระยะแรก : ต้นรอบการประเมิน*
ผู้รับการประเมินกรอกข้อมูลลงในช่องตาราง ดังนี้
*

ต้นรอบการประเมิน หมายถึง ต้นปีงบประมาณ
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 ช่องตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบตั ิราชการ/ตัวชี้วดั ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก/ตัวชี้วดั ตามงาน
ที่ได้รบั มอบหมายพิเศษ : ให้ผู้รับการประเมินกรอกตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายและมีการตกลงร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งหมดจํานวน 5 – 6 ตัวชี้วัด โดยเป็นตัวชี้วัดหลักที่สาํ คัญและมีส่วนส่งเสริมให้งาน
ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมาย หากต้องการกําหนดจํานวนตัวชี้วัดมากกว่า 5 – 6 ตัวชี้วัด
สามารถทําได้แต่ไม่ควรเกิน 10 ตัวชี้วัด เนื่องจากจะส่งผลต่อการกระจายน้ําหนักของตัวชี้วัด สําหรับลักษณะ
งานบางประเภท อนุโลมให้กาํ หนดจํานวนตัวชี้วัดน้อยกว่าที่กําหนดได้แต่ต้องไม่ต่ํากว่า 2 ตัวชี้วัด ในกรณี
ดังต่อไปนี้
1. เป็นงานด้านวิเคราะห์วิจัยและสังเคราะห์องค์ความรู้ ซึ่งอาศัยความเชี่ยวชาญชํานาญการ
สูงมาก
2. เป็นงานหน้าเดียวทําซ้ําไปซ้ํามาตลอดทั้งปี เช่น เจ้าพนักงานธุรการ
การคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมสําหรับการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รบั การประเมินตกลงร่วมกัน
คัดเลือกจากตัวชี้วัดที่ได้มีการกําหนดไว้แล้วตามขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 ทั้งนี้ให้ระบุชื่อตัวชี้วัดและ
เป้าหมายให้ตรงกับที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ กรณีทผี่ ู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัด
มากกว่า 5 – 6 ตัวชี้วัด ให้ผปู้ ระเมินและผูร้ ับการประเมินร่วมกันคัดเลือก
ตัวชี้วัดที่เป็น R หรือ SR ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลก่อน
เป็นอันดับแรก เนื่องจากสามารถควบคุมผลของการกระทําได้ แล้วจึงเลือก JR รองลงมา
ระยะทีส่ อง : สิ้นรอบการประเมิน
เมื่อถึงสิ้นรอบการประเมินให้ผู้ประเมินกรอกข้อมูลลงในตาราง ดังนี้
 ช่องผลงานทีท่ าํ ได้ : ให้ระบุผลงานจริงที่ทําได้เมื่อสิ้นรอบการประเมิน เช่น ตัวชี้วัดทีก่ ําหนดไว้
คือ ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อสํานักงาน ก.ก. ตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 95 จากผลการสํารวจ
ความพึงพอใจพบว่า หน่วยงานต่าง ๆ มีความพึงพอใจต่อสํานักงาน ก.ก. ร้อยละ 90 ดังนั้นผลงานที่ทําได้ก็คือ
ร้อยละ 90
 ช่องคะแนนที่ได้ : ผู้ประเมินต้องประเมินคะแนนโดยนําผลงานที่ทําได้มาเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายเพื่อดูว่าผลงานนั้นได้คะแนนในระดับใดตามลักษณะของเป้าหมาย (ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ
“เกณฑ์การให้คะแนนตามเป้าหมาย” หน้าที่ 18) แล้วทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องคะแนนที่ได้
เพียง 1 ช่อง เช่น ผลงานที่ทาํ ได้คือ ร้อยละ 90 เป้าหมายคือ ร้อยละ 95 ดังนั้น คะแนนที่ได้ก็คือ 3 เพราะ
ผลงานต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้
ตารางที่ 10 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในช่องคะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ต่อสํานักงาน ก.ก.

น้ําหนัก

เป้าหมาย

ผลงานที่ทําได้

10

ร้อยละ
95

ร้อยละ 90

คะแนนที่ได้
1 2 3 4 5
x
16

วิธีคํานวณ
จากตารางที่ 10 พิจารณาจากการตั้งเป้าหมายของตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 95 พอใจในการทํางาน จะ
เห็นว่ากรณีที่ 1.1 เป้าหมายเป็นสัดส่วน ร้อยละ อัตรา หรือปริมาณที่วัดผลเป็นจํานวนที่ปริมาณยิ่งมาก
ยิ่งเกิดประโยชน์ และผลงานสามารถเกินเป้าหมายได้ ผลงานที่ทําได้ คือ ร้อยละ 90 พอใจในการทํางาน
เมื่อนํามาคํานวณจะได้
ถ้าผลงานได้ ร้อยละ 95
คิดเป็น ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย
แต่ผลงานจริงได้ ร้อยละ 90 คิดเป็น ร้อยละ 90X100 = 94.74 ของเป้าหมาย
95

จากผลการคํานวณ ได้ร้อยละ 94.74 ของเป้าหมาย ซึ่งถือว่าผลงานบรรลุมากกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่
ถึงเป้าหมายที่กําหนดไว้ จึงอยู่ในระดับที่ 3
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เกณฑ์การให้คะแนนตามเป้าหมาย จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
1. กรณีทเี่ ป็นเป้าหมายเป็นสัดส่วน ร้อยละ อัตรา หรือปริมาณที่วดั ผลเป็นจํานวนที่
ปริมาณยิง่ มากยิ่งเกิดประโยชน์
ตัวอย่างของกรณีนี้ได้แก่ ร้อยละความพึงพอใจ รายได้ภาษีที่เก็บเพิ่มขึ้น หรือร้อยละ
ของพื้นที่ชุมชนแออัดที่น้อยลงยิ่งมากยิ่งดี เป็นต้น ซึ่งการตั้งเป้าหมาย
ในกรณีนี้จะสามารถแยกย่อยได้เป็น 2 กรณีย่อย คือ
1.1 กรณีเป้าหมายทีต่ ั้งไว้เป็นจํานวน ร้อยละหรืออัตราส่วนทีผ่ ลงานสามารถเกินเป้าหมายได้
ระดับคะแนน
(คะแนน)
ความหมาย
5
4
3
2
1

ผลงานสูงกว่าเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้
ผลงานบรรลุตามเป้าหมายทีก่ ําหนด
ผลงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของเป้าหมาย แต่ไม่ถึงเป้าหมาย
ทีก่ ําหนดไว้
ผลงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
ของเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้
ผลงานบรรลุวตั ถุประสงค์ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมายทีก่ าํ หนด

* ควรให้ 0 หากไม่มีผลงานเลย
1.2 กรณีเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้เป็นจํานวน ร้อยละหรืออัตราส่วนทีส่ ูงทีส่ ดุ ที่ผลงานไม่สามารถ
เกินเป้าหมายได้
ระดับคะแนน
(คะแนน)
ความหมาย
5
4
3
2
1

ผลงานบรรลุเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้
ผลงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 ของเป้าหมายแต่ไม่ถึงเป้าหมาย
ทีก่ ําหนดไว้
ผลงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95
ของเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้
ผลงานบรรลุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
ของเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้
ผลงานบรรลุวตั ถุประสงค์ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมายทีก่ าํ หนด

* ควรให้ 0 หากไม่มีผลงานเลย
18

2. กรณีที่เป้าหมายเป็นผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์เป็นจํานวนแน่นอน
ตัวอย่างเช่น การจัดทํานโยบาย ก ในไตรมาสแรกของปี
หรือสร้างกลไกในการประเมินผลงานใหม่ของ กทม. เป็นต้น ซึ่งการตั้งเป้าหมาย
ในกรณีนี้สามารถแยกย่อยได้ ดังนี้
กรณี : เป้าหมายทีต่ ั้งไว้เป็นจํานวน ร้อยละหรืออัตราส่วนที่ผลงานสามารถเกินเป้าหมายได้/
ผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์เป็นงานระยะยาวไม่เห็นผลในรอบปีการประเมิน
ระดับคะแนน
ความหมาย
(คะแนน)
5
มีผลงานตามเป้าหมายและผลงานมีคุณภาพสูง**
4
มีผลงานตามเป้าหมาย
3
มีผลงานมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงผลผลิต/
ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้
2
มีผลงานมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
ของผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้
1
มีผลงานต่ํากว่าร้อยละ 60 ของผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
ตั้งเป้าหมาย
* ควรให้ 0 หากไม่มีผลงานเลย
** หมายถึง ผลงานได้ตามเป้าหมายที่กําหนด และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ สมบรูณ์ ประณีต
เกิดความประหยัดและคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ได้รับความพึงพอใจจากผูเ้ กี่ยวข้อง
สามารถนําไปปฏิบัติได้หรือได้รับคําชมเชยจากผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น โดยมีหลักฐานเป็นที่
ประจักษ์
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 ช่องผลการประเมิน : นําน้ําหนักที่ได้กําหนดไว้คูณกับคะแนนที่ได้แล้วหารด้วย 5
เพื่อให้ได้ผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด
ตารางที่ 11 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในช่องผลการประเมิน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี

น้ําหนัก เป้าหมาย ผลงานที่ทําได้

คะแนนที่ได้
1 2 3 4 5

1 ความสําเร็จในการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การประเมินผลเพื่อ
ขอรับเงินรางวัลประจําปีได้ทันเวลา
ที่กําหนด
2 ร้อยละความพึง
พอใจของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ต่อสํานักงาน
รวม

20

ภายใน
วันที่ 30
สิงหาคม

มีหลักเกณฑ์
การประเมินฯ
ก่อนวันที่ 30
สิงหาคม

10

ร้อยละ
95

ร้อยละ 90

30

X

X

ผลการ
ระบุเหตุผล
ประเมิน
ที่ทําให้
[(น้ําหนักx งานบรรลุ/
คะแนน ไม่บรรลุตาม
ที่ได้)/5]
เป้าหมาย
20

6

(ข) รวม
ผู้ประเมินนําน้ําหนัก x คะแนนที่ได้/5
(10 x 3)/5 = 6

ผลการ
สํารวจได้
ความพึง
พอใจ
26

มาจาก
20 + 6 = 26

 ช่องระบุเหตุผลที่ทําให้งานบรรลุ/ไม่บรรลุตามเป้าหมาย : ให้ระบุเหตุผลที่ทําให้ได้
คะแนนในระดับดังกล่าว
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 2 :  
สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกคนเพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีการจัดทําสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครโดย
สังเคราะห์จากนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและแนวทางการปฏิรูปของกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และจากประชาชน
สมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. การบริการที่ดี
3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การทํางานเป็นทีม
5. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
สําหรับแบบประเมินในส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการประเมินสมรรถนะหลัก จํานวน 5
สมรรถนะ ดังแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ตัวอย่างแบบประเมินผลฯ สมรรถนะหลัก
ส่วนที่ 2 สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก

1
2
3
4
5

ระดับ
ระดับที่
คะแนน
น้ําหนัก
ที่ประเมิน
ต้องการ
ที่ได้
ได้

ผลการ
ระบุเหตุการณ์/
ประเมิน
พฤติกรรมที่ผปู้ ระเมิน
[(น้ําหนักx
แสดงออก
คะแนนที่ได้)/
5]

คุณธรรมและจริยธรรม
การบริการที่ดี
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การทํางานเป็นทีม
การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ
น้ําหนักรวม

30

(จ)
รวม
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การกรอกข้อมูลลงในตาราง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 : ต้นรอบการประเมิน
 ช่องน้ําหนัก : ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินตกลงร่วมกัน โดยพิจารณาจากลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติของแต่ละบุคคล โดยน้ําหนักของสมรรถนะทั้ง 5 สมรรถนะรวมกันได้เท่ากับ 30 คะแนน
 ช่องระดับทีต่ ้องการ : ผู้ประเมินใส่ระดับสมรรถนะที่ตอ้ งการ (เป้าหมาย) ตามประเภท
และระดับของผู้รับการประเมิน ดังนี้

ประเภท

บริหาร
อํานวยการ

วิชาการ

ทั่วไป

ระดับ

คุณธรรม
และ
จริยธรรม

สูง
ต้น
สูง
ต้น
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ทักษะพิเศษ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน

3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
2
1
1

ระดับสมรรถนะหลักที่คาดหวัง
การ
การมุ่ง การทํางาน
การสั่งสม
บริการ ผลสัมฤทธิ์ เป็นทีม ความเชี่ยวชาญ
ที่ดี
ในงานอาชีพ
3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
2
1
1

3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
2
1
1

3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
2
1
1

3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
2
1
1

หมายเหตุ : ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกคนต้องจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับบุคคล ยกเว้น ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานัก
หัวหน้าสํานักงาน ก.ก. ผู้อํานวยการเขต เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหน้าสํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร รองผู้อํานวยการสํานัก ผูช้ ่วยหัวหน้าสํานักงาน ก.ก. ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต ผู้ชว่ ยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 2 : สิน้ รอบการประเมิน
 ช่องระดับทีป่ ระเมินได้ : ผู้ประเมินกรอกระดับสมรรถนะหลักที่ผรู้ บั การประเมิน
แสดงออกในระหว่างรอบการประเมิน โดยเปรียบเทียบจากพจนานุกรมระดับสมรรถนะหลักของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครทีก่ ําหนด (ภาคผนวก ก)
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ดังนี้

 ช่องคะแนนที่ได้ : ผู้ประเมินให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะหลัก
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั กิ าร ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับ

ปฏิบตั งิ าน
ประเมินได้ในระดับที่ 0 : ได้
0
คะแนน
ประเมินได้ในระดับที่ 1 : ได้
4
คะแนน
ประเมินได้ในระดับที่ 2 : ได้
5
คะแนน
ประเมินได้ในระดับที่ 3 : ได้
5
คะแนน
ประเมินได้ในระดับที่ 4 : ได้
5
คะแนน
ประเมินได้ในระดับที่ 5 : ได้
5
คะแนน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ประเมินได้ในระดับที่ 0 : ได้
0
คะแนน
ประเมินได้ในระดับที่ 1 : ได้
3
คะแนน
ประเมินได้ในระดับที่ 2 : ได้
4
คะแนน
ประเมินได้ในระดับที่ 3 : ได้
5
คะแนน
ประเมินได้ในระดับที่ 4 : ได้
5
คะแนน
ประเมินได้ในระดับที่ 5 : ได้
5
คะแนน
ประเภทอํานวยการ ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
และระดับเชี่ยวชาญ
ประเมินได้ในระดับที่ 0 : ได้
0
คะแนน
ประเมินได้ในระดับที่ 1 : ได้
2
คะแนน
ประเมินได้ในระดับที่ 2 : ได้
3
คะแนน
ประเมินได้ในระดับที่ 3 : ได้
4
คะแนน
ประเมินได้ในระดับที่ 4 : ได้
5
คะแนน
ประเมินได้ในระดับที่ 5 : ได้
5
คะแนน
 ช่องผลการประเมิน : นําน้ําหนักที่ได้กําหนดไว้คูณกับคะแนนที่ได้ แล้วหารด้วย 5
เพื่อให้ได้ผลการประเมินในแต่ละสมรรถนะ
 ช่องระบุเหตุผลที่มีต่อผลการประเมินสมรรถนะ : ให้ระบุเหตุผลที่ทําให้ได้คะแนนใน
ระดับดังกล่าว
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ตารางที่ 13 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2
ส่วนที่ 2 สมรรถนะหลัก
น้ําหนัก ระดับที่ ระดับที่ คะแนน ผลการประเมิน
ต้องการ ประเมิน ที่ได้
[(น้ําหนัก x
ได้
คะแนนที่ได้)/5]

สมรรถนะหลัก

1 คุณธรรมและ
จริยธรรม
2
การบริการที่ดี
3
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
4 การทํางานเป็นทีม
5 การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ
น้ําหนักรวม

6

2

3

5

6

6

2

2

4

4.8

6

2

3

5

6

6
6

2
2

3
3

5
5

6
6

30

ผลรวมน้ําหนักของสมรรถนะ
หลัก
ทั้ง 5 สมรรถนะได้ 30

ระบุเหตุการณ์/
พฤติกรรมที่ผู้
ประเมิน
แสดงออก
มีการเสียสละเพื่อ
....
มีการสืบค้นข้อมูล
ที่ผู้รับบริการ....
ได้มีการส่งมอบ
งาน....
ส่งมอบ....
มุ่งมั่นที่จะ....

(จ) 28.800
รวม
ผู้ประเมินนําน้ําหนัก x คะแนนที่ได้/5
(6 x5)/5 = 6
นําผลการประเมินรวม (จ) ไปกรอกในส่วน
สรุปผลการประเมิน ข้อ 2 สมรรถนะหลัก
(ตารางที่ 15)

แนวทางการประเมินสมรรถนะสําหรับผูป้ ระเมิน
สําหรับการประเมินสมรรถนะ ผู้ประเมินต้องดําเนินการ ดังนี้
1. ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาว่าผู้ถูกประเมินนั้น ๆ กําหนดให้มีระดับสมรรถนะที่ต้องการใน
ระดับใด พฤติกรรมที่จะใช้เป็นฐานในการประเมินได้แก่ พฤติกรรมทุกรายการที่ปรากฏในพจนานุกรม
ระดับสมรรถนะหลัก ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสมรรถนะหลักที่ต้องการหรือทีป่ รากฏนั้น ๆ
2. ในการประเมินสมรรถนะหนึ่ง ๆ ผู้ประเมินจะพิจารณาจากสมรรถนะหลักแต่ละ
สมรรถนะ โดยประเมินและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะหลัก และบันทึกผลการ
ให้คะแนนลงในแบบฟอร์มทีก่ ําหนด รวมทัง้ ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรมที่ผู้ประเมินแสดงออก
ตัวอย่าง: นาง ข. เป็นนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชํานาญการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ นาง ข. ต้องมีระดับ
สมรรถนะหลักที่ต้องการในทุกสมรรถนะ ที่ระดับ 2 ดังนั้น ในการประเมินผู้ประเมินจะทําการประเมิน
สมรรถนะหลักครอบคลุมพฤติกรรมทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในพจนานุกรมระดับสมรรถนะ ตั้งแต่ระดับที่ 1
จนถึงระดับที่ 2
3. ผู้ประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมระดับสมรรถนะทีละรายการ
จนถึงระดับสมรรถนะที่กําหนด ทําการนับรายการพฤติกรรมที่ผู้ถูกประเมินทําได้ครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้โดยเป็นพฤติกรรมที่ทําได้ดี ชัดเจน เห็นประจักษ์และสม่ําเสมอตั้งแต่ 75 % ขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่ให้นับ
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พฤติกรรมที่ผู้ถูกประเมินยังทําได้ไม่ดีหรือไม่ครบถ้วน หรือยังมีจุดบกพร่องต้องปรับปรุง หลังจากนั้น
ให้นํารายการพฤติกรรมที่ประเมินได้ไปเทียบกับหลักเกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะหลัก
ตัวอย่าง: การประเมินสมรรถนะในเรื่องการบริการที่ดี ของนาง ข. นักทรัพยากรบุคคล ระดับ
ชํานาญการ ซึง่ ระดับสมรรถนะหลักที่คาดหวังคือ ระดับ 2 (สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี มีระดับที่
ต้องพิจารณาทั้งสิ้น 5 ระดับ) ซึ่งผู้มหี น้าที่ประเมินจะต้องประเมินพฤติกรรมในระดับที่ 1
จํานวน 4 รายการ ระดับที่ 2 จํานวน 2 รายการ เมื่อทําการประเมินแล้ว พบว่านาง ข มีพฤติกรรม
ในการให้บริการที่เป็นมิตร และสื่อสารข้อมูลการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรับเป็นธุระ
แก้ไขปัญหาหรือหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับผูร้ บั บริการ เป็นพฤติกรรมที่ชัดเจนเห็นประจักษ์ และ
สม่ําเสมอ ตั้งแต่ 75 % ขึ้นไป (ระดับที่ 1 ประเมินได้ 75% ทุกรายการ ระดับที่ 2 ประเมินได้
75% มากกว่าหนึ่งรายการ) ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะหลักพบว่า ระดับที่
ประเมินได้คือ ระดับ 2 ได้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
 สมรรถนะที่ 2 : การบริการทีด่ ี
ระดับที่ 1 : ให้บริการทีเ่ ป็นมิตร และสื่อสารข้อมูลการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
• ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
• สื่อสารข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของการบริการที่ชัดเจนกับผู้รับบริการตลอดเวลาการให้บริการ
• แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่
• ประสานงานภายในหน่วยงานและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและ
รวดเร็ว
ระดับที่ 2 : ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กบั ผู้รบั บริการ
• รับเป็นธุระ แก้ปัญหาหรือหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้รบั บริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยงไม่
แก้ตัว หรือปัดภาระ แม้ว่าต้องเสียสละเวลาส่วนตน หรือทํางานนอกเหนือความรับผิดชอบ
• คอยดูแลให้ผู้รบั บริการได้รับความพึงพอใจ และนําข้อขัดข้องใดๆที่เกิดขึ้น(ถ้ามี)ไปพัฒนาการให้บริการ
ให้ดียิ่งขึ้น
แผนพัฒนาในปีถดั ไป
แบบฟอร์มในส่วนนี้จะเป็นการวางแผนร่วมกันระหว่าง ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินเพื่อ
กําหนดกิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้รับการประเมินในปีถัดไป ซึ่งผู้รับการประเมินควร
กรอกข้อมูลรายละเอียดในทุกช่องก่อน จากนั้นจึงเสนอให้ผู้ประเมินตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน โดยการกรอกนั้นควรจะเลือกสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งควรจะเป็นสมรรถนะหลัก
ที่มีผลการประเมินต่างจากระดับเป้าหมาย หากไม่มี ให้เลือกสมรรถนะหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานในอนาคตหรือสมรรถนะหลั กที่ต้องการพัฒนาตามความสนใจส่วนตัว จากนั้น ให้
กําหนดกิจกรรมที่เห็นว่าจะช่วยพัฒนาสมรรถนะหลักดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดของระยะเวลาที่ใช้
และทรัพยากรที่ต้องการการสนับสนุนจากส่วนราชการ รวมถึงเป้าหมายที่แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จ
ซึ่งจะกรอกในช่องของวิธีการวัดผลสําเร็จ และสุดท้ายให้กรอกรายละเอียดของกําหนดเวลาที่จะวัดผล
การพัฒนาในช่องเวลาที่ควรวัดผล
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ตารางที่ 14 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแผนพัฒนาในปีถัดไป
แผนพัฒนาปีถัดไป
สมรรถนะหลักที่
วิธีการในการพัฒนา
เลือกพัฒนา
1 การบริการที่ดี ให้คําแนะนํา/สอนงานโดย
ผู้บังคับบัญชา

ช่วงเวลาใน
การพัฒนา
ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติงาน

วิธีการในการวัดผลการ
พัฒนา
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพิ่มขึ้น 2%

! "
แบบฟอร์มในส่วนนี้ ผู้ประเมินจะต้องสรุปผลการประเมินที่รวบรวมคะแนนการประเมินจาก
ส่วนที่ 1 ผลงาน และส่วนที่ 2 สมรรถนะหลัก และให้ผู้ประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในช่อง
ความคิดเห็นตามตารางต่อไปนี้ โดย
ส่วนที่ 1 ผลงาน นําผลการประเมินรวมของผลสําเร็จของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร (จากตารางที่ 8) และผลการประเมินรวมของตัวชี้วัดความสําเร็จของ
เป้าหมายรายบุคคลซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก และตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (จากตารางที่ 9) มารวมกันเพื่อให้ได้ผล
การประเมินรวมในส่วนของผลงานที่ผู้รบั การประเมินปฏิบัติได้ (ตัวเลขทศนิยม 3 ตําแหน่ง)
ส่ว นที่ 2 สมรรถนะหลั ก นํา ผลการประเมิน รวมของสมรรถนะหลั กทั้ ง 5 สมรรถนะที่
ประเมินได้ (จากตารางที่ 13) มากรอก
ตารางที่ 15 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบสรุปผลการประเมิน
สรุปผลการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
สรุปผลการประเมิน
ความคิดเห็น
(คะแนนเต็ม 100)
1 ผลงาน(ก+ข+ค+ง) คะแนนเต็ม 70
63.731
ควรต้องมีการ...
2 สมรรถนะหลัก(จ) คะแนนเต็ม 30
28.800
ควรให้...
คะแนนรวม
92.531

63.731 มาจาก (ก) 13.731 (ตารางที่ 8 )
+ (ข) 26
+ (ค) 20 (ตารางที่ 9)
+ (ง) 4

หมายเหตุ

28.800 มาจาก 6 + 4.8 + 6
+ 6 + 6 (ตารางที่ 13)
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ผู้รบั การประเมินและผูป้ ระเมินลงนามร่วมกัน
แบบฟอร์มในส่วนนี้จะให้ผู้รับการประเมิน ผูป้ ระเมิน และผู้บงั คับบัญชาในระดับถัดขึ้นไป
ลงลายมือชื่อร่วมกัน
ตารางที่ 16 แสดงการลงนามร่วมกันระหว่างผูร้ บั การประเมิน ผูป้ ระเมิน และผูบ้ งั คับบัญชา
ในระดับถัดขึ้นไป
ผู้รบั การประเมินและผูป้ ระเมินลงนามร่วมกัน
1 ณ ต้นรอบการ ลงลายมือชื่อผู้รับการ ลงลายมือชื่อผู้ประเมิน ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ประเมิน
ประเมิน
(ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
วัน/เดือน/ปี...
2 ณ สิ้นรอบการ ลงลายมือชื่อผู้รับการ ลงลายมือชื่อผู้ประเมิน ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ประเมิน
ประเมิน
(ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
วัน/เดือน/ปี...
ทั้งนี้ การลงวันที่ ณ ต้นรอบการประเมินโดยทั่วไปจะเป็นวันเริ่มปีงบประมาณ (1 ตุลาคม)
และวันที่ลงนามในสิ้นรอบการประเมินจะเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน)
กรณีบุคคลทีม่ าปฏิบัติงานในหน่วยงานระหว่างปีงบประมาณ เนื่องจากย้าย/บรรจุเข้ารับ
ราชการ/โอน/ เริ่มปฏิบัติงานภายหลังการลาประเภทต่าง ๆ ( เช่น ลาคลอด ลาป่วย ลาบวช ลาศึกษา
ต่อ ลาติดตามคู่สมรส ถูกพักราชการ) ต้นรอบการประเมินให้ระบุวันที่ย้าย/บรรจุ/โอน/ เริ่ม
ปฏิบัตงิ านในหน่วยงาน ส่วนสิ้นสุดรอบการประเมินให้ลงวันที่ 30 กันยายน
ในกรณีออกจากหน่วยงานระหว่างปีงบประมาณ สิน้ รอบการประเมินให้ระบุวันที่ทํางาน ณ
หน่วยงานนั้นเป็นวันสุดท้าย โดยให้ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เรียบร้อยก่อนย้าย ไป
หน่วยงานใหม่ และจัดทําแบบประเมินฯ กับผู้ประเมิน ณ หน่วยงานใหม่ ในช่วงเวลาที่เหลือของ
ปีงบประมาณอีก 1 ชุด
ส่วนบุคคลที่ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระหว่างปีงบประมาณ
ต้องมีการให้คะแนนในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลชุดเก่าให้เรียบร้อย โดยวันสิ้น
รอบการประเมิน คือ วันสุดท้ายที่ดํารงตําแหน่งเดิม และทําแบบประเมินฯ อีก 1 ชุด ต้นรอบ
การประเมินให้ระบุวันที่ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
กรณีช่วยราชการ ให้จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลที่หน่วยงาน/ส่วน
ราชการที่ช่วยราชการนั้น ๆ โดยกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ตัวชี้วัดตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลักและตามงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากหน่วยงานที่ช่วยราชการ เนื่องจากมี
ส่วนสนับสนุนผลงานของหน่วยงานที่ช่วยราชการให้บรรลุผลสําเร็จ โดยผู้บังคับบัญชาที่กํากับ
ควบคุมดูแล เป็นผู้ประเมินผล และแจ้งผลกลับไปยังหน่วยงานทีผ่ ู้รับการประเมินสังกัดเมื่อสิ้นรอบ
การประเมิน (สิ้นปีงบประมาณ)
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2.2 การกําหนดตัวชี้วดั และเป้าหมายผลการปฏิบตั ริ าชการระดับบุคคล
การกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลการปฏิบัติราชการที่ต้อง
บรรลุผลเป็นอย่างไร เป็นการกําหนดจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยในการ
กําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดมีหลักการดังนี้
- การกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายต้องสอดคล้องกัน เช่น หากกําหนดตัวชี้วัดเป็น “ร้อยละ
ของ...” เป้าหมายต้องระบุเป็น “ ร้อยละ...” หากตัวชี้วัดเป็น “จํานวน...” เป้าหมายต้องระบุเป็น
“ ค่าของจํานวน...”
- เกณฑ์ในการกําหนดเป้าหมาย (Targets) ของตัวชี้วัดผลงาน
 เป้าหมายส่วนบุคคลที่ตั้งไว้ต้องไม่น้อยกว่าเป้าหมายของกลุ่มงาน/หน่วยงาน
 ควรมีหนึ่งเป้าหมายต่อหนึ่งตัวชี้วัด
 ต้องสามารถวัดได้จริง
 การตั้งเป้าหมายต้องเป็นความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมิน
- การกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ ควรกําหนดให้
สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในฐานะกํากับ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย เช่น ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน ควรกําหนดตัวชีว้ ัดเป็น
“ร้อยละของจํานวนตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของผู้ใต้บังคับบัญชาที่บรรลุเป้าหมาย”
หรือ “ร้อยละของจํานวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลการปฏิบัติงานเกินเป้าหมาย” หรือ “ร้อยละ
ความสําเร็จในการกํากับ ควบคุมดูแล ด้าน...(ระบุ) “โดยผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึน้ ไปเป็นผู้กําหนด
เป้าหมาย ทั้งนี้ ไม่ควรแตกต่างกันในกลุ่มบุคคลที่มีระดับหรือความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน เพื่อความ
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
- กรณีผู้ปฏิบัติงานที่มีภารกิจหรือหน้าที่อย่างเดียวกัน (กลุ่มงานเดียวกัน) ควรกําหนดตัวชี้วัด
หรือเป้าหมายอย่างเดียวกันหรือเท่ากัน ทั้งนี้ให้พิจารณาด้วยว่าการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลนั้น มี
รายละเอียดที่แตกต่างกันหรือไม่ เพื่อกําหนดให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
- การกําหนดตัวชี้วัดเป็น “ระดับความสําเร็จของ...” หรือร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ” ควรระบุตวั แปรหรือปัจจัยที่ใช้วัดผลสําเร็จในเรื่องนั้น ๆ ให้ชัดเจน
ไม่ควรเขียนลอย ๆ เพราะการวัดผลสําเร็จของการดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ อาจมีตัวแปรที่แตกต่าง
กันไปตามลักษณะงานที่จะประเมิน เช่น วัดจากเงื่อนไขของระยะเวลาที่สามารถดําเนินการได้แล้ว
เสร็จ (ระบุ...ระยะเวลา) วัดจากความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ วัดจากขั้นตอนการดําเนินการ
การไม่มีข้อร้องเรียน หรือความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 17 ตัวอย่างตัวชี้วดั (สํานัก/ส่วนราชการในสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
การให้บริการทางกฎหมายและทางวิชาการ

กําหนดตัวชี้วดั
เป้าหมาย
จํานวนครั้งของการให้คําปรึกษา
30 ครั้ง/ปี
ทางกฎหมายและทางวิชาการ
การตรวจร่างสัญญาใบสั่งซื้อหรือจ้าง
ระยะเวลาการตรวจร่างสัญญา
ภายใน 3 วันทําการ
ใบสั่งซื้อหรือจ้างได้แล้วเสร็จภายใน
กําหนด
ดําเนินการยกร่างข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ร้อยละของผู้รับบริการมีความ
ร้อยละ 80
พึงพอใจต่อร่างข้อบัญญัติที่ได้
ดําเนินการยกร่าง
การดําเนินการจัดโครงการอบรม สัมมนา
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 80
โครงการอบรม สัมมนา
การดําเนินการจัดประชุมต่าง ๆ
ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ 80
ผู้รับบริการต่อการจัดประชุม
การติดตาม ตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ร้อยละของจํานวนเรื่องร้องเรียนที่ ภายใน 3 วันทําการ
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข
ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด
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ตารางที่ 18 ตัวอย่างตัวชี้วดั (สํานักงานเขต)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
การตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
แขวง.............
จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ
ดูแลความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
คลอง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ควบคุม ตรวจสอบสถานประกอบการให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
รับชําระค่าธรรมเนียนใบอนุญาตต่าง ๆ
ดําเนินการเกีย่ วกับการเลือกตั้งกรรมการ
ชุมชน
รับแจ้งเด็กที่มอี ายุเข้าเกณฑ์ที่กําหนดให้เข้า
รับการศึกษาภาคบังคับ

กําหนดตัวชี้วัด
ร้อยละของการตรวจอาคารตามเวลามาตรฐาน

เป้าหมาย
ร้อยละ 95

ร้อยละของฎีกาเบิกจ่ายเงินดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด และมีความถูกต้อง
จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมการดูแล
ความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์
ร้อยละของความถูกต้องในการจัดซื้อ
จัดจ้างได้ตรงตามมาตรฐานกําหนด
ร้อยละของจํานวนสถานประกอบการที่ผ่าน
หลักเกณฑ์ตามจุดผ่อนผัน 5 บริเวณ
ร้อยละของสถานประกอบการที่ชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในเวลาที่กําหนด
ร้อยละของชุมชนที่ดําเนินการเลือกตั้งฯ
เป็นไปตามระเบียบกรรมการชุมชน
ร้อยละของจํานวนเด็กที่มีอายุเข้าเกณฑ์ฯ ได้
การศึกษาตามภาคบังคับอย่างครบถ้วน

ร้อยละ 99
1 ครั้ง/เดือน
ร้อยละ 95
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
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บทที่ 3
กระบวนการให้คําปรึกษาชีแ้ นะผลงานกลางปี
การให้คําปรึกษาชี้แนะผลงานกลางปีเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ผู้บังคับบัญชาได้หารือร่วมกันถึงความคืบหน้าในงานเกี่ยวกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ ตลอดจนได้
พิจารณาร่วมกันว่ามีเป้าหมายผลงานรายการใดควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่
เปลี่ยนไปก่อนที่การประเมินผลประจําปีจะมาถึง
การแนะนํางานเป็นทักษะการบริหารที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งในการปรับปรุงผลงานตลอดจน
กระตุ้นจูงใจและพัฒนาข้าราชการ การแนะนํางานที่ดีควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
• ทําให้ขา้ ราชการได้รับทราบความคาดหวังที่ผู้บังคับบัญชามีต่อผลงานของตนโดย
ชัดแจ้ง
• มุ่งสนับสนุนส่งเสริมผลงานที่ดีและการแสดงสมรรถนะที่เหมาะสม
• ระบุการปรับปรุงที่จําเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายผลงานที่กําหนดและระดับ
สมรรถนะทีจ่ ําเป็นได้
• กระตุ้นให้ข้าราชการมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
• สร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อช่วยกัน
ผลักดันให้งานบรรลุผลสัมฤทธิ์
• แม้ว่าจะมีกระบวนการให้คําปรึกษาชี้แนะกลางปีอย่างเป็นทางการ การให้คําแนะนํา
อย่างไม่เป็นทางการต่อเนื่องสม่ําเสมอตลอดปีจะช่วยให้ผู้รับการประเมินได้ทราบถึง
จุดอ่อนจุดแข็งของตนในการก้าวไปสู่เป้าหมายในหน้าที่การงานตลอดทั้งปี
• ให้คําแนะนําพร้อมหลักการและเหตุผลประกอบ ตลอดจนข้อติชมเพื่อการพัฒนา
จุดเน้นคือการให้คําปรึกษาทีด่ ีนั้นต้องทําด้วยวิธีที่แตกต่างกันตามผลงาน/ศักยภาพของผู้รับ
การประเมินซึ่งจะช่วยผลักดันให้บุคลากรทั้งองค์กร ที่แม้จะมีผลงานในลักษณะที่แตกต่างกันสามารถ
สร้างผลงานที่เพิ่มขึ้นหรือมีประสิทธิภาพขึ้นได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการบริหารจัดการให้เกิดผล
งานที่บรรลุตามหรือมากกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้

จํานวน
พนักงาน

บุคคลที่มผี ลงานต่ํากว่า
เป้าหมาย : แนะนําและให้
โอกาสพัฒนาไปสู่การ
บรรลุผลงานตามเป้าหมาย

!#$ 4 "&

บุคคลที่มผี ลงานตาม
เป้าหมาย : ผลักให้ก้าวไป
เป็นดีเลิศ

บุคคลที่มผี ลงานโดดเด่น :
สร้างขวัญกําลังใจและให้
คําชมเชยและการพัฒนา
เพื่อก้าวต่อไปในตําแหน่งที่
เหมาะสม

ผลงาน/ศักยภาพ

'()!*/,#$-.*!/0 "
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1. หลักการให้คําปรึกษาชีแ้ นะอย่างมีประสิทธิภาพ
• วิธีการแสดงความชื่นชม/ให้ความดีความชอบเมื่อผลงานดี
- พึงระลึกเสมอว่า การแสดงความชื่นชมผลงานดีเป็นการเน้นย้ําและให้รางวัลแก่
งานที่เป็นผลสําเร็จไปแล้ว และบํารุงขวัญกําลังใจให้ผู้ได้รบั คําชมอยากแสดงผลงานเช่นนั้น
ต่อไปในภาคหน้าด้วย
- คําชมต้องจริงใจ เฉพาะเจาะจงว่าชมเรื่องอะไร และให้คําชมเฉพาะเรื่องที่บุคคล
ผู้รับคําชมเป็นผู้สร้างผลงานนั้นขึ้นมาจริง
- คําชม/การให้ความดีความชอบตอบแทนผลงาน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นใน
ตนเองแก่ผู้รับการประเมินและเป็นแรงบันดาลใจที่มีอิทธิพลยิ่ง
• ควรแสดงความชื่นชมเมื่อผู้รบั การประเมิน
- บรรลุเป้าหมายงานสําคัญ
- มีผลงานคืบหน้าในงานสําคัญที่มีความซับซ้อนมากหรือมีเป้าหมายระยะยาว
- ประพฤติปฏิบัติตนตามสมรรถนะประจําตําแหน่งงานได้อย่างเหมาะสมและ
ได้ผลดี
• ข้อพึงระวังเมื่อมีคําติชมผลงาน
- การติชมต้องเน้นที่เหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและสามารถแสดงให้เห็นชัดถึงการ
ปรับปรุงพัฒนาได้
- เน้นการติชมผลงานหรือพฤติกรรมที่เกีย่ วข้องกับงาน ไม่ใช่นิสัยส่วนตัวของผู้รับ
การประเมินซึ่งอาจไม่มีผลต่องาน
- ผูร้ ับคําติชมอาจคิดว่ามีความหมายแฝงอื่นๆ มากกว่าที่ผู้พูดได้แสดงออกด้วย
วาจา เมื่อให้คาํ ติชมจึงควรใส่ใจด้วยว่าผู้รับคําติชมมีปฏิกิริยาอย่างไร
- มีบ่อยครั้งที่ผู้บังคับบัญชาหลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่พูดคุยปัญหากันจนปัญหาบาน
ปลายยืดเยื้อกลายเป็นเหตุวิกฤติ ในที่สุดเมื่อมีการพูดคุยกันก็มักจะสายเกินแก้แล้ว และ
การพูดคุยกันในเวลาเช่นนั้นก็มักกลายเป็นต่างฝ่ายต่างปกป้องตนเอง กล่าวโทษกันและ
สิ้นหนทางแก้ไขเยียวยา
- บ่อยครั้งทีผ่ ู้บังคับบัญชากําหนดกฎเกณฑ์ในการพัฒนาผลงานขึ้นมาเอง โดย
ผู้ใต้บังคับบัญชามิได้มีส่วนร่วมกําหนดแผนด้วย หรือมิได้ตั้งใจมุ่งมั่นจะปฏิบัติให้บรรลุ
ผลจริง หากผูใ้ ต้บังคับบัญชามิได้มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองจริง แม้แผนการพัฒนา
จะกําหนดไว้ดีอย่างไรก็ย่อมไร้ผล นอกจากนี้หากผู้ใต้บังคับบัญชาขาดทักษะหรือขาด
การสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติตามแผนแล้วการกําหนดนโยบายก็ย่อมเสียเวลาโดยเปล่า
ประโยชน์
- แผนการพัฒนาปรับปรุงผลงานมักได้รับการกําหนดว่าทุกคนมีวิธีการเรียนรู้
เหมือนกัน อันที่จริงแล้ววิธีการเรียนรู้ของคนเรานั้นแตกต่างกัน บางคนเรียนรู้ได้ดีเมื่อ
ลงมือปฏิบัติจริง บางคนเรียนรู้ได้ดีที่สุดด้วยการอ่านหรือการเข้าชั้นเรียน บางคนต้องมี
แบบอย่างให้ปฏิบัติตาม ฯลฯ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงควรพยายามเข้าใจวิธีการเรียนรู้
ของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
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• สิ่งที่ไม่ควรทําในการให้คําปรึกษาชี้แนะ
- กล่าว “สุนทรพจน์” ที่ได้เตรียมมาล่วงหน้า
- ไม่รับฟังความคิดเห็นผู้รับการประเมิน คิดว่า รู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผู้รับการ
ประเมินคืออะไรและคิดว่า รูส้ ถานการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร
- กล่าวคําแนะนํากว้างๆ ว่าให้ทํางานดีขึ้นและมากขึ้น
- แสดงความไม่มั่นใจต่อความสามารถของผู้รับการประเมิน
- ให้คําปรึกษาชี้แนะในเชิงลบ
2. วิธีจัดการกับการตอบรับรูปแบบต่าง ๆ ของผู้รับการประเมิน
• เงียบ ไม่รับฟังการให้คําปรึกษาชี้แนะ
สถานการณ์ : หัวหน้าให้คําปรึกษาคําชี้แนะสมชาย เรื่องการที่เขาไม่ให้ความร่วมมือในการ
ทํางานของทีม สมชายมักไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ ในทีป่ ระชุม และไม่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
ตลอดเวลาที่หัวหน้าให้คําปรึกษาชี้แนะ สมชายนิ่งไม่ตอบอะไร ไม่สบตา ทําเป็นไม่สนใจ บางครั้งมอง
ออกนอกหน้าต่าง
แนวทางการจัดการ : ยืนยันวัตถุประสงค์ของการให้คําปรึกษาชี้แนะ ว่าหัวหน้าต้องการจะให้
คําปรึกษาชี้แนะและต้องการได้รับความคิดเห็นจากสมชาย ถามสมชายว่าเห็นด้วยและยินยอมจะเข้า
ร่วมการให้คําปรึกษาชี้แนะหรือไม่ และเริ่มทําการให้คําปรึกษาชี้แนะใหม่ ถ้าสมชายยังไม่ให้ความ
ร่วมมือ หัวหน้าอาจต้องอธิบายให้ฟังถึงผลกระทบที่จะตามมาหากสมชายไม่ให้ความร่วมมือ
• ร้องไห้
สถานการณ์ : มานีเพิ่งเริ่มทํางานที่กรุงเทพมหานคร และเป็นการได้รับคําปรึกษาชี้แนะกลาง
ปีครั้งแรกของเธอ เมื่อหัวหน้าพูดถึงสิ่งต่าง ๆ ทีม่ านีต้องปรับปรุงในการทํางาน เธอร้องไห้
แนวทางการจัดการ : บอกมานีให้รวู้ ่าร้องไห้ได้ ไม่เป็นไร ให้เวลามานีสงบสติอารมณ์ และ
เมื่อมานีหยุดร้องไห้จึงทําการให้คําปรึกษาชี้แนะต่อไป
• ไม่รับฟัง
สถานการณ์ : สมศรีทํางานไม่ดี แต่เธอเชื่อว่าเธอมีผลการปฏิบัติงานที่ดี เมื่อหัวหน้าบอกเธอ
ว่าจะต้องปรับปรุงการทํางาน เธอกลับหัวเราะ และเห็นการให้คําปรึกษาชี้แนะเป็นเรื่องไร้สาระ
แนวทางการจัดการ : ถามสมศรีให้ชัดว่าเธอไม่เห็นด้วยกับหัวหน้าเรื่องอะไร และอธิบายให้
ฟังถึงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสมศรีจะต้องปรับปรุงการทํางานของเธอ
• โกรธ
สถานการณ์ : วิโรจน์เป็นคนที่กระตือรือร้นในการทํางานแต่มักจะทํางานผิดพลาดเนือ่ งจาก
เป็นคนที่ไม่สนใจรายละเอียดปลีกย่อยของงาน เมื่อหัวหน้าชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องของวิโรจน์ในข้อนี้
เขาโกรธและบอกว่าเขาทํางานหนักมาก (ซึง่ เป็นความจริง) และกล่าวหาว่าหัวหน้าต่อว่าเขาเนื่องจาก
ไม่ชอบเขาเป็นการส่วนตัว
แนวทางการจัดการ : หัวหน้าควรอยู่ในความสงบ แสดงความเห็นใจ บอกว่าหัวหน้าทราบว่า
เขาทํางานหนัก แต่ก็สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกได้ และเน้นย้ําการให้คาํ ปรึกษาชี้แนะที่ชัดเจน
เฉพาะเจาะจงอีกครั้ง โดยให้หาหลักฐานและวิธีการปรับปรุงที่ชัดเจน และบอกว่าการให้คําปรึกษา
ชี้แนะนี้เพื่อทําให้เขาสามารถทํางานได้ดีขึ้น
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3. การรับฟังคําปรึกษาชีแ้ นะ (สําหรับผูร้ บั การประเมิน)
• รับฟังและทําความเข้าใจอย่างดี พยายามที่จะไม่ด่วนตัดสินหรือตัดสินว่าไม่จริง
พยายามตั้งใจฟังให้เข้าใจอย่างแท้จริง
• ขอคําชี้แจงหากไม่เข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจสิ่งที่หัวหน้าพูด เช่น ให้หัวหน้า
ยกตัวอย่าง หรือว่าให้หัวหน้าชี้แจงความคาดหวังของหัวหน้า
• อย่าด่วนปกป้องการกระทําของตัวเอง พยายามรับฟังการให้คําปรึกษาชี้แนะให้
ชัดเจนก่อน
• อย่าเถียง สิ่งที่หัวหน้าพูดเป็นสิ่งที่เขาสังเกตเห็น สิ่งที่เขาประสบ ความคิดเห็นของ
เขา ดังนั้น จึงไม่มีประโยชน์ที่เราจะเถียงกับเขา การที่เราเถียง จะทําให้หัวหน้าไม่
สามารถให้คําปรึกษาชี้แนะเราได้อย่างเต็มที่
• พิจารณาไตร่ตรองคําปรึกษาชี้แนะที่ได้รับ เมื่อได้รับคําปรึกษาชี้แนะ ควรใช้เวลาใน
การพิ จ ารณาคํ า ปรึ ก ษาชี้ แ นะ เราเคยได้ คํ า ปรึ ก ษาชี้ แ นะในลั ก ษณะนี้ ห รื อ ไม่
พิ จ ารณาถามตั ว เองว่ า เคยได้ รั บ การชี้ แ นะในลั ก ษณะนี้ ห รื อ ไม่ ต้ อ งการจะใช้
ประโยชน์จากการชี้แนะนี้หรือไม่ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่สนใจคําชี้แนะนี้ และจะ
สามารถใช้ประโยชน์จากคําชี้แนะนี้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพกับการทํางานของ
เรามากที่สุด
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บทที่ 4
กระบวนการประเมินผลงาน
การประเมินผลงานรายปีเป็นการพบปะระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อสิ้นสุด
รอบระยะเวลาปฏิบัติงานปลายปี ขั้นตอนนี้มีสาระสําคัญอยู่ที่การประเมินผลงานที่ผ่านมาและการ
พัฒนาศักยภาพที่จําเป็นในอนาคต
1. กรอบในการติดตามและประเมินผลงาน
1.1 บทบาทของผู้รบั การประเมิน
• หมั่นทบทวนผลการปฏิบัติราชการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และปรึกษา
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเมื่ อ พบว่ า ผลการปฏิ บั ติ ร าชการมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะไม่ บ รรลุ ต าม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
• ประเมินตนเอง ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการประเมิน
• ผู้รับการประเมินจะประเมินตนเองโดยใช้ข้อมูลจาก
- เอกสาร หลักฐานประกอบที่แสดงถึงผลการปฏิบัติราชการ
- เหตุการณ์ในอดีต
- สอบถามจากเพื่อนร่วมงาน
- ผลงานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
1.2 บทบาทของผูป้ ระเมิน/ผูบ้ งั คับบัญชา
• ระหว่างรอบการประเมินหรือหลังรอบการประเมินผู้บังคับบัญชาจะต้องสามารถ
ให้คําแนะนําในการปฏิบัติราชการแก่ผู้รับการประเมินเพือ่ ให้มั่นใจว่าผู้รบั การ
ประเมินจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยควรมีการนัดพบเพื่อ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
อย่างสม่ําเสมอ
• ส่งเสริมการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ โดยการส่งเสริมอาจเป็นไปได้ในหลายรูปแบบ เช่น
- การฝึกอบรม
- การจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสม
• ให้คําแนะนําในการปฏิบัติราชการเมื่อได้รับข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้รับ
การประเมิน
• ประเมินผู้รับการประเมินตามรอบการประเมิน
• ประเมินผู้รับการประเมินโดยใช้ข้อมูลจาก
- การสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับการปฏิบัติราชการ เพื่อนร่วมงาน
ของผู้ใต้บงั คับบัญชาในระดับรองลงไป
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- การสังเกตการณ์ จากการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้รับการประเมิน
- ผลการปฏิบัติราชการ หลักฐานและเอกสารประกอบผลการปฏิบัติ
ราชการ
- การขอความเห็นจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น คณะผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ในตัวชี้วัดที่ต้องการประเมิน คณะผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับ
ภารกิจของบุคคล
• การปรับเปลี่ยนเป้าหมายอาจทําได้หากเป้าหมายขององค์กร/หน่วยงานมีการ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นการปรับเปลี่ยน
เนื่องจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนไป และการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวต้องเป็นไปเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนระยะยาวของ
องค์กร/หน่วยงานเท่านั้น ไม่ใช่การปรับเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยง่ายขึ้น
สิ่งทีพ่ งึ กระทําในการประเมินผล
 รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตลอดทั้งปีหรือครึ่งปี จากแหล่งต่าง ๆ
 มุ่งการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเน้นที่รายละเอียดของผลงานเทียบกับ
เป้าหมายที่กําหนดไว้
 อธิบายว่ามีการพิจารณาแต่ละเกณฑ์อย่างไร โดยยกตัวอย่างประกอบที่ชัดเจนว่าผลงาน
บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร และสมรรถนะรายการนั้นๆ แสดงออกอย่างไร
 สังเกตการตอบสนองและการรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชา ใส่ใจความคิด ความรู้สึกและ
ความคิดของเขา
 มุ่งเน้นที่การปรับปรุงและพัฒนาในอนาคต โดยเน้นที่พิจารณาจุดแข็งและสิง่ ที่ต้อง
พัฒนา
 เลือกสถานที่ประชุมที่เป็นส่วนตัวซึ่งเป็นที่ที่จะไม่ถูกรบกวน และควรจัดสรรเวลาสําหรับ
การประเมินให้เหมาะสม (1 - 1.5 ชั่วโมง)
 อธิบายโดยสังเขปว่าผลการประเมินแต่ละรายการเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนอย่างไร
สิ่งไม่พึงกระทํา
 มุ่งที่ข้อมูลผลงานล่าสุดเท่านั้น
 ตัดสินหรือมุ่งเน้นที่บุคลิกภาพของผู้รับการประเมินเป็นหลัก
 ประเมินแบบทิศทางเดียว โดยไม่ให้ผู้รับการประเมินแสดงความคิดเห็น
 มีการต่อว่าผู้รับการประเมินอย่างรุนแรงด้วยปัญหาในอดีต
 ทึกทักว่าการเพิ่มผลงานมีไว้สําหรับคนที่มีมาตรฐานผลงานปัจจุบันต่ําเท่านั้น
 มุ่งไปที่จดุ ด้อยเท่านั้น
 ยอมถูกผู้รับการประเมินขัดจังหวะอย่างสม่ําเสมอ
 ใช้เวลายาวนานอธิบายว่าผลการประเมินเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนอย่างไรโดยละเอียด
และเฉพาะเจาะจง
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แผนภาพที่ 5 กรอบการติดตามและประเมินผลงาน
ผู้รับผลการประเมิน
FEEDBACK
ผู้รับต้องเข้าใจ

ต้องเฉพาะเจาะจงกับผู้รับ
มีตัวอย่างประกอบ
เป็นการพรรณนามากกว่าบอกคะแนน

Feedback must
be both honest
and helpful

ผู้รับต้องยอมรับ
ในผลการ
ประเมิน

รักษาสมดุลระหว่างการประเมินจุดแข็งและ
จุดที่ต้องพัฒนา
ผู้รับต้องมีสติในการฟัง
ต้องมีการสนทนาร่วมกันถึงผลการประเมิน

ผู้รับต้องสามารถ
ไปปรับปรุงหรือ
ดําเนินการอืน่ ๆ
ต่อได้

ผลการประเมินต้องนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรม ความรู้หรือทักษะได้
ต้องสามารถระบุสิ่งที่ต้องการ
ให้ดําเนินการต่อได้
ไม่กว้างหรือหลากหลายจนทําอะไรไม่ถูก

2. ปัจจัยหลักในการจัดทําและแปลงระบบการประเมินผล
ปัจจัยหลักในการจัดทําและแปลงระบบการประเมินผลให้เกิดการนําไปปฏิบัติประกอบ
ไปด้วย
2.1 การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
ปัจจัยหลักที่สําคัญในการจัดทําและแปลงระบบการประเมินผลให้เกิดการนําไปปฏิบัติและมี
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง คือ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
หน่ วยงานและส่ วนราชการในสั งกั ด สํา นั กปลัด กรุง เทพมหานครไม่ ค วรจั ดทํ า ระบบการ
ประเมินผลเพียงเพื่อให้มีระบบเท่านั้น หากแต่ควรนําระบบการประเมินผลที่ได้จัดทํามาใช้อย่าง
ต่อเนื่องและควรมีการติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุงหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
2.2 ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครควรจัดตั้งคณะทํางานหรือ
บุคคลที่เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับระบบการประเมินผลทั้งหมด โดยหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบประกอบไปด้วย
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• เป็นที่ปรึกษาภายในหน่วยงาน เมื่อส่วนราชการต่างๆ ภายในหน่วยงานมีคําถาม
หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการ
• เป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการต่างๆ ภายในหน่วยงาน
2.3 การสื่อสารภายในองค์กร
ทุกคนภายในหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครจะต้องมีส่วน
รับรู้และให้การสนับสนุนในการนําระบบการประเมินผลไปใช้ ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินผลจะต้อง
เกี่ยวข้องกับทุกคนภายในหน่วยงาน ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นการ
สื่อสารให้กับบุคลากรเข้าใจถึงหลักการและความสําคัญของการทําระบบการประเมินผลจึงเป็นสิ่งที่
สําคัญ
2.4 การประชุม
หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครควรกําหนดให้มีการประชุม
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น
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พจนานุกรมระดับสมรรถนะหลัก
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 สมรรถนะที่ 1 : คุณธรรมและจริยธรรม
หมายถึง
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
การครองตนและการประพฤติ ระดับที่ 1 : ซื่อสัตย์สุจริต
ปฏิบัติตนถูกต้องตามหลัก
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
• แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาชีพอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา
สํานึก และรับผิดชอบต่อ
ระดับที่ 2 : มีสัจจะเชื่อถือได้
ตนเอง ตําแหน่งหน้าที่
• รักษาวาจา มีสจั จะเชื่อถือได้ พูดอย่างไรทําอย่างนั้น ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง
ตลอดจนวิชาชีพของตน เพือ่
• มีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการกทม. อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันให้ภารกิจหลักของตนและหน่วยงาน
ธํารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพ
บรรลุผลเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากรุงเทพฯ
ข้าราชการ
ระดับที่ 3 : มั่นในหลักการ
• ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์สว่ นตน
• เสียสละความสุขสบายตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือของครอบครัว โดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าที่สมั ฤทธิ์ผลเป็นสําคัญ
ระดับที่ 4 : ธํารงความถูกต้อง
• ธํารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่อาจสร้างความลําบากใจให้
• ตัดสินใจในหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมแม้ผลของการปฏิบัติอาจสร้างศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจ
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเสียประโยชน์
ระดับที่ 5 : อุทศิ ตนเพื่อผดุงความยุตธิ รรม
• ธํารงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กรแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในตําแหน่ง
หน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต
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 สมรรถนะที่ 2 : การบริการทีด่ ี
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
หมายถึง
พฤติกรรมทีแ่ สดงถึง ระดับที่ 1 : ให้บริการที่เป็นมิตร และสื่อสารข้อมูลการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
• ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
ความตั้งใจ ความ
• สื่อสารข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของการบริการที่ชัดเจนกับผู้รับบริการตลอดเวลาการให้บริการ
พยายาม ความพร้อม
• แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่
ในการให้บริการ
• ประสานงานภายในหน่วยงานและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
ประชาชน และอุทิศ
เวลาเพื่อตอบสนอง ระดับที่ 2 : ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการ
• รับเป็นธุระ แก้ปัญหาหรือหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยงไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ แม้ว่าต้องเสียสละเวลาส่วนตน
ความต้องการของ
หรือทํางานนอกเหนือความรับผิดชอบ
ผู้รับบริการ
• คอยดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และนําข้อขัดข้องใดๆที่เกิดขึ้น(ถ้ามี)ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

ระดับที่ 3 : ให้บริการที่เกินความคาดหวัง
• ให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไป
• อุทิศเวลาให้แก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผู้รับบริการประสบความยากลําบาก เช่น สละเวลาและความพยายามนอกเหนือหน้าที่ในการให้บริการเพื่อช่วย
ผู้รับบริการแก้ปัญหา
• ให้บริการหรือคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริการแม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน
ระดับที่ 4 : เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
• เข้าใจความจําเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ และ/หรือ ใช้เวลาแสวงหาข้อมูลและทําความเข้าใจเกี่ยวกับความจําเป็นหรือความต้องการที่
แท้จริงของผู้รับบริการ
• ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ หรือให้บริการด้านอื่นๆแก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจําเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
ระดับที่ 5 : เป็นที่ปรึกษาที่ผู้รับบริการไว้วางใจ
• เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการในระยะยาวและสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด
• ปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาผู้ที่รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการ
• สามารถให้ความเห็นส่วนตัวที่อาจแตกต่างไปจากวิธีการหรือขั้นตอนที่ผู้รับบริการต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับความจําเป็น ปัญหา โอกาส ฯลฯ เพื่อเป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริงหรือในระยะยาวแก่ผู้รับบริการ
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 สมรรถนะที่ 3 : การมุ่งผลสัมฤทธิ์

หมายถึง
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานและคุณภาพงานที่
กําหนดและ/หรือให้เกินจาก
มาตรฐานที่กําหนด

ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติราชการให้ดี
• พยายามปฏิบัติราชการตามหน้าที่ให้ดีและถูกต้อง
• มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรและตรงต่อเวลา
• มีความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบและสามารถส่งงานได้ตามกําหนดเวลาอย่างถูกต้อง
• แสดงออกว่าต้องการปฏิบัติงานให้ได้ดีขนึ้ หรือแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อประสบพบเห็นเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพ
ในงาน
ระดับที่ 2 : สามารถกําหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการปฏิบัติงานของตนเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีเยี่ยม
• หมั่นติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของตนโดยใช้เกณฑ์ที่ตนกําหนดขึ้นเอง โดยไม่ได้ถูกผู้อื่นบังคับ
• กําหนดเป้าหมายหรือขั้นตอนในการทํางานของตนให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากําหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงาน/กองที่รับผิดชอบ
• มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ตรวจตราความถูกต้องของงานหรือข้อมูลที่รับผิดชอบเพื่อให้ได้ข้อมูลทีม่ ีคุณภาพ
ระดับที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น
• เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองซึ่งอาจรวมถึงการทํางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีการเพิ่มคุณภาพของงานที่ทํา
• เสนอหรือทดลองวิธีการหรือขั้นตอนทํางานแบบใหม่ที่แน่นอนเที่ยงตรงกว่าหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากําหนดหรือ
เป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนระบบหรือวิธีการทํางานของหน่วยงานเพี่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ระดับที่ 4 : กําหนดแผนและปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย
• กําหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ยากเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหม่ให้ดีขึ้นกว่าผลงานเดิมอย่างเห็นได้ชัด
• ลงมือกระทําการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุมาตรฐานหรือผลสัมฤทธิ์ที่โดดเด่นและแตกต่างไม่เคยมีใครกระทําได้มาก่อน
ระดับที่ 5 : มีการคํานวณผลได้ผลเสียโดยชัดเจน
• ตัดสินใจ แยกแยะระดับความสําคัญของงานต่างๆในหน้าที่ โดยคิดคํานวณผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน(เช่น กล่าวถึงการพิจารณาเปรียบเทียบ
ประโยชน์ที่ กทม. หรือประชาชนจะได้รับเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนหรือรายจ่ายที่ กทม. ต้องเสียไป)
• บริหารจัดการและทุ่มเทเวลาและทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่คาดการณ์ไว้
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 สมรรถนะที่ 4 : การทํางานเป็นทีม
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
หมายถึง การทํางานโดยมี
พฤติกรรมที่สามารถทํางาน
ระดับที่ 1 : ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นส่วนของตนให้สําเร็จลุล่วง
ร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถรับฟัง
• ทํางานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมายได้สําเร็จ สนับสนุนการตัดสินใจในกลุ่ม
ความคิดเห็นของสมาชิกในทีม
• รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานในกลุ่ม หรือข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานอย่างต่อเนื่อง
เต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น และมี
ระดับที่ 2 : ผูกมิตรและร่วมมือ
ความสามารถในการสร้างและ
• สร้างสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
รักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกใน
• เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
ทีม
• กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์
ระดับที่ 3 : รับฟังความเห็นและประสานสัมพันธ์
• รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม เต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่นรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาและผูร้ ่วมงาน
• ประมวลความคิดเห็นต่างๆมาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีม
• ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีมเพื่อสนับสนุนการทํางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระดับที่ 4 : ให้กําลังใจซึ่งกันและกัน
• กล่าวชื่นชมให้กําลังใจเพื่อนร่วมงานได้อย่างจริงใจ
• แสดงน้ําใจในเหตุวิกฤติ ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานที่มีเหตุจําเป็นโดยไม่ต้องให้ร้องขอ
• รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่างๆให้งานสําเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ระดับที่ 5 : รวมพลัง สร้างความสามัคคีในทีม
• ส่งเสริมความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในทีม โดยไม่คํานึงถึงความชอบไม่ชอบส่วนตน
• ช่วยประสานรอยร้าว หรือคลี่คลายแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม
• ประสานสัมพันธ์ ส่งเสริมขวัญกําลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติภารกิจใหญ่น้อยต่างๆให้บรรลุผล
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 สมรรถนะที่ 5 : การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
หมายถึง
ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้
ระดับที่ 1 : มีความสนใจใฝ่รู้ในสาขาอาชีพของตน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้
• กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
ความสามารถของตนในการ
• หมั่นทดลองวิธีการทํางานแบบใหม่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
ปฏิบัติงานราชการด้วย
• ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
การศึกษาหาความรู้พัฒนา ระดับที่ 2 : รอบรู้เท่าทันเหตุการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยัง
• รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน
รู้จักพัฒนาปรับปรุง
• ติดตามแนวโน้มวิทยาการที่ทนั สมัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
วิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ระดับที่ 3 : นําความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆทีไ่ ด้ศกึ ษามาปรับใช้กบั การทํางาน
• เข้าใจประเด็นหลักๆ นัยสําคัญ และผลกระทบของวิทยาการต่างๆอย่างลึกซึ้ง
เข้ากับการปฏิบัติงานให้
• สามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
เกิดผลสัมฤทธิ์
• สั่งสมความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ และเล็งเห็นประโยชน์ความสําคัญขององค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะส่งผลกระทบต่องานของตนใน
อนาคต
ระดับที่ 4 : รักษาและประยุกต์ความรู้ความเชี่ยวชาญทัง้ เชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่องและสม่าํ เสมอ
• มีความรู้ความเชี่ยวชาญแบบสหวิทยาการและสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ให้ปฏิบัติได้จริง
• สามารถนําความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
• ขวนขวายหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ตารางแสดงการกําหนดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับส่วนราชการ
ตัวชี้วดั ของ
สํานัก..............
(ระบุชื่อหน่วยงาน)

ชื่อส่วนราชการ
…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..
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ตารางแสดงการกําหนดตัวชี้วัดของส่วนราชการลงสู่ระดับฝ่าย/กลุ่มงาน
ตัวชี้วดั ของ
กอง..............
(ระบุชื่อส่วนราชการ)

ชื่อฝ่าย/กลุ่มงาน
…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

หมายเหตุ : สํานักงานเขต/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ไม่ต้องทําขั้นตอนที่ 2

ข-2

ตารางแสดงการกําหนดตัวชี้วัดของฝ่าย/กลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล
ตัวชี้วดั ของ
ของ..............
(ระบุชื่อฝ่าย/กลุ่มงาน)

ชื่อ ................................. ชื่อ
ตําแหน่ง ....................... .................................
ตําแหน่ง
.......................

ชื่อ
.................................
ตําแหน่ง
.......................

ชื่อ
.................................
ตําแหน่ง
.......................

ชื่อ .................................
ตําแหน่ง .......................

ข-3

ตารางแสดงการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ชื่อ
____________________________________
ตําแหน่ง ____________________________________
____________________________________
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก

ระดับ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ข-4

ตารางแสดงการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลตามงานที่ได้รบั มอบหมายพิเศษ
ชื่อ
____________________________________
ตําแหน่ง ____________________________________
___________________________________
งานที่ได้รบั มอบหมายพิเศษ

ระดับ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษเป็นตัวชี้วัดที่ได้รบั มอบหมายซึง่ จะมีเฉพาะบุคคลเท่านั้น ไม่ได้มีทุกคน
ข-5

ภาคผนวก ค
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

แบบประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจําปีงบประมาณ.................
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุลผู้รับการประเมิน
ตําแหน่ง
ตําแหน่งเลขที่
อายุราชการ

สังกัด

ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน(ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
ตําแหน่ง
ชื่อ-นามสกุลผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ตําแหน่ง

ระดับ

ส่วนที่ 1 : ผลงาน
ผลสําเร็จรวมของหน่วยงาน/
ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัด
น้ําหนัก
กรุงเทพมหานคร
ผลสําเร็จรวมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..
15
น้ําหนักรวม 15
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี

น้ําหนัก

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักXคะแนนที่ได้)/100]

คะแนนที่ได้

ระบุเหตุผลที่ทําให้งานบรรลุ/ไม่บรรลุตามเป้าหมาย(ถ้ามี)

เป้าหมาย

ผลงานที่ทําได้

1

2

0.000
(ก)รวม
คะแนนที่ได้
3

เป้าหมาย

ผลงานที่ทําได้

1

2

คะแนนที่ได้
3

4

5

2

คะแนนที่ได้
3

4

5

0.000
4

5

1
2
3
รวม
ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

0
น้ําหนัก

1
2
3
รวม
ตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

0
น้ําหนัก

1
2
3
รวม
น้ําหนักรวม

0
55

เป้าหมาย

ผลงานที่ทําได้

1

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักXคะแนนที่
ได้)/5]
0.000
0.000
0.000
(ข)รวม 0.000
ผลการประเมิน
[(น้ําหนักXคะแนนที่
ได้)/5]
0.000
0.000
0.000
(ค)รวม 0.000
ผลการประเมิน
[(น้ําหนักXคะแนนที่
ได้)/5]
0.000
0.000
0.000
(ง)รวม 0.000

ระบุเหตุผลที่ทําให้
งานบรรลุ/ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ระบุเหตุผลที่ทําให้
งานบรรลุ/ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ระบุเหตุผลที่ทําให้
งานบรรลุ/ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ค-1

ส่วนที่ 2 : สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1
2
3
4
5

น้ําหนัก

คุณธรรมและจริยธรรม
การบริการที่ดี
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การทํางานเป็นทีม
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ
น้ําหนักรวม

แผนพัฒนาในปีถัดไป
สมรรถนะหลักที่เลือกพัฒนา
1
2

ระดับที่ต้องการ

ระดับที่ประเมิน
ได้

30

คะแนนที่ได้

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักXคะแนนที่ได้)/5]
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
(จ)รวม

วิธีการในการพัฒนา

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรมที่ผถู้ ูกประเมินแสดงออก

0.000

ช่วงเวลาในการพัฒนา

วิธีการในการวัดผลการพัฒนา

สรุปผลการประเมิน
สรุปผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ประเด็นการประเมิน
1

ผลงาน (ก+ข+ค+ง)

2

สมรรถนะหลัก (จ)

หมายเหตุ

คะแนนเต็ม
70
คะแนนเต็ม
30
คะแนนรวม

ผู้รับการประเมินและผู้ประเมินลงนามร่วมกัน
1 ณ ต้นรอบการประเมิน
วัน/เดือน/ปี .. .. ..

2

ความคิดเห็น

ณ สิ้นสุดรอบการประเมิน
วัน/เดือน/ปี .. .. ..

ลงลายมือชื่อผู้รับการประเมิน

ลงลายมือชื่อผู้ประเมิน(ผู้บังคับบัญชาชัน้ ต้น)

ลงลายมือชื่อผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป

ลงลายมือชื่อผู้รับการประเมิน

ลงลายมือชื่อผู้ประเมิน(ผู้บังคับบัญชาชัน้ ต้น)

ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างการกําหนดตัวชี้วดั ระดับสํานัก

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตั ริ าชการระดับหน่วยงานลงสูร่ ะดับส่วนราชการ
ตัวอย่างตารางแสดงการกําหนดตัวชี้วดั ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครลงสูก่ อง
ตัวชี้วดั ของสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

กองระบบงาน

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปีให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ร้อยละของข้าราชการที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเรื่องหลักเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละของทุนที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในกําหนด
ความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูล
บุคลากร

R

ความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ
ต่อสํานักงาน ก.ก.

JR

กองทะเบียน
ประวัติ
ข้าราชการ

ชื่อส่วนราชการ
กองอัตรากําลัง กองวินัยและ
ส่งเสริม
สมรรถภาพ

กองสรรหา
บุคคล

กองบริหาร
ทั่วไป

R
R
R
JR

SR (ฐานข้อมูล
ตําแหน่งและ
โครงสร้าง
JR

JR

JR

JR
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ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตั ริ าชการระดับส่วนราชการลงสู่ระดับฝ่าย/กลุ่มงาน
ตัวอย่างตารางแสดงการกระจายตัวชี้วดั ของกองระบบงานลงสู่ระดับฝ่าย/กลุ่มงาน
ชื่อฝ่าย/กลุ่มงาน
ตัวชี้วดั ของกองระบบงาน
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจําปีให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ
ต่อสํานักงาน ก.ก.

กลุ่มงาน
ระบบงานที่ 1

กลุ่มงาน
ระบบงานที่ 2
SR (ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ
ตัวชี้วัดที่ 3.4 Best Service)

JR

JR

กลุ่มงาน
ระบบบริหารและมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล
R

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

JR

JR
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ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตั ริ าชการระดับฝ่าย/กลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล
ตัวอย่างตารางแสดงการกระจายตัวชี้วดั ของกลุ่มงานระบบบริหารและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลลงสูร่ ะดับบุคคล
ตัวชี้วดั ของกลุ่มงานระบบบริหารและ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล

นาย ก.

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปีให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ต่อสํานักงาน ก.ก.

JR

นาง ข.

นาย ค.

นาย ง.

R

SR (ทํา Power Point)

SR (ทําคู่มือฯ)

JR

JR

JR

นาย จ.

JR

ง-3

ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักและตัวชี้วัดตามงานที่ได้รบั มอบหมายพิเศษ
ตัวอย่างตารางแสดงการกําหนดตัวชี้วดั ระดับบุคคลตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ชื่อ นาง ข.
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก

ระดับ ชํานาญการ
ตัวชี้วดั

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้ถูกต้องและส่งตาม ร้อยละความสําเร็จในการจัดทําแผนฯ
กําหนด
แผนฯ ส่งภายในเวลาที่กําหนด

เป้าหมาย
ร้อยละ 100
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2554

ง-4

ตัวอย่างตารางแสดงการกําหนดตัวชี้วดั ระดับบุคคลตามงานที่ได้รบั มอบหมายพิเศษ
ชื่อ
ตําแหน่ง

นาง ข.
นักทรัพยากรบุคคล
งานที่ได้รบั มอบหมายพิเศษ

ระดับ ชํานาญการ
ตัวชี้วดั

เป็นคณะทํางานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการบริหาร ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข่าวสารด้านการ
ทรัพยากรบุคคลฯ สํานักงาน ก.ก.
บริหารทรัพยากรบุคคลฯ สํานักงาน ก.ก.

เป้าหมาย
ร้อยละ 85

ง-5

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
แบบประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจําปีงบประมาณ.................
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุลผู้รับการประเมิน

นาง ข.

ตําแหน่ง

ระดับ ชํานาญการ

นักทรัพยากรบุคคล

ตําแหน่งเลขที่ กรง. 20
อายุราชการ

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี

2

กลุ่มงานระบบบริหารมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล กองระบบงาน
สํานักงาน ก.ก.

7 ปี

ส่วนที่ 1 : ผลงาน
ผลสําเร็จรวมของหน่วยงาน/
ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัด
น้ําหนัก
กรุงเทพมหานคร
ผลสําเร็จรวมประจําปีงบประมาณ
15
พ.ศ. 2554
น้ําหนักรวม 15

1

สังกัด

ความสําเร็จในการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การประเมินผลเพื่อ
ขอรับเงินรางวัลประจําปีได้
ทันเวลาที่กําหนด
ร้อยละของความพึงพอใจของ
หน่วยงานต่าง ๆ ต่อ
สํานักงาน ก.ก.
รวม

นางสาว...........

ตําแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารฯ

ชื่อ-นามสกุลผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ตําแหน่ง

นางสาว...........
ผู้อํานวยการกองระบบงาน

คะแนนที่ได้

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักXคะแนนที่ได้)/100]

91.543

13.731

ระบุเหตุผลที่ทําให้งานบรรลุ/ไม่บรรลุตามเป้าหมาย(ถ้ามี)

(ก) รวม

น้ําหนัก

เป้าหมาย

ผลงานที่ทําได้

20

ภายในวันที่ 30
สิงหาคม

10

ร้อยละ 95

หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลฯ
แล้วเสร็จวันที่
15 สิงหาคม
ร้อยละ 90

30

ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน(ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)

1

2

คะแนนที่ได้
3

13.731
4

5
X

X

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักXคะแนนที่
ได้)/5]
20

6
(ข) รวม

ระบุเหตุผลที่ทําให้
งานบรรลุ/ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
รายงานเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน ก่อน
เวลาที่กําหนดเป็นเวลา 2 สัปดาห์
และได้ทดลองปฏิบัติใช้แล้วว่าใช้ได้
จริง
ผลการสํารวจความพึงพอใจ

26

ง-6

คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1
2

ร้อยละความสําเร็จในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ............
แผนฯส่งภายในเวลาที่กําหนด
รวม

ตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
1

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข่าวสารด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลฯ
สํานักงาน ก.ก.
รวม
น้ําหนักรวม

น้ําหนัก

เป้าหมาย

ผลงานที่ทําได้

1

2

3

ผลการประเมิน
4

5

10

ร้อยละ 100

จัดทําแผนฯ
แล้วเสร็จ

X

[(น้ําหนักXคะแนนที่
ได้)/5]
10

10

ภายใน พ..ย. 54 30 ต.ค. 54

X

10

20
น้ําหนัก
5

(ค)รวม
เป้าหมาย
ร้อยละ 85

ผลงานที่ทําได้

1

2

ร้อยละ 85

คะแนนที่ได้
3

4

5

X

5
55

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
แล้วเสร็จ
ส่งก่อนเวลาที่กําหนดคือ วันที่ 30
ตุลาคม 2554

20

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักXคะแนนที่
ได้)/5]
4

(ง)รวม

ระบุเหตุผลที่ทําให้
งานบรรลุ/ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ระบุเหตุผลที่ทําให้
งานบรรลุ/ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
มีข้าราชการที่มีความรู้ความเข้าใจ
เนื่องจากการอบรม 60%

4
50

ส่วนที่ 2 : สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1
2
3
4
5

คุณธรรมและจริยธรรม
การบริการที่ดี
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การทํางานเป็นทีม
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ
น้ําหนักรวม

น้ําหนัก

ระดับที่ต้องการ

6
6
6
6
6

2
2
2
2
2

30

ระดับที่ประเมิน
ได้
3
2
3
3
3

คะแนนที่ได้
5
4
5
5
5

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักXคะแนนที่ได้)/5]
6
4.8
6
6
6
(จ)รวม

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรมที่ผู้ถูกประเมินแสดงออก
มีการเสียสละเพื่อ...
มีการสืบค้นข้อมูลที่ผู้รับบริการ...
ได้มีการส่งมอบงานที่...
ส่งมอบ...
มุ่งมั่นที่จะ...

28.800

ง-7

แผนพัฒนาในปีถัดไป
สมรรถนะหลักที่เลือกพัฒนา
1 การบริการที่ดี

วิธีการในการพัฒนา
ให้คําแนะนํา/สอนงานโดยผู้บังคับบัญชา

ช่วงเวลาในการพัฒนา
ขณะปฏิบัติงาน/ช่วงเวลาพัก

วิธีการในการวัดผลการพัฒนา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2

สรุปผลการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
1 ผลงาน (ก+ข+ค+ง)
2 สมรรถนะหลัก (จ)

คะแนนเต็ม
70
คะแนนเต็ม
30
คะแนนรวม

ผู้รับการประเมินและผู้ประเมินลงนามร่วมกัน
1 ณ ต้นรอบการประเมิน
วัน/เดือน/ปี .. .. ..

2 ณ สิ้นสุดรอบการประเมิน
วัน/เดือน/ปี .. .. ..

สรุปผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
63.731
28.8

ความคิดเห็น

หมายเหตุ

ควรต้องมีการ...
ควรให้...

92.531

ลงลายมือชื่อผู้รับการประเมิน

ลงลายมือชื่อผู้ประเมิน(ผู้บังคับบัญชาชัน้ ต้น)

ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ลงลายมือชื่อผู้รับการประเมิน

ลงลายมือชื่อผู้ประเมิน(ผู้บังคับบัญชาชัน้ ต้น)

ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ง-8

ภาคผนวก จ
ตัวอย่างการกําหนดตัวชี้วดั ระดับสํานักงานเขต/
ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปีของสํานักงานเขต ก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ตัวชี้วดั
จํานวนถนน ตรอก ซอย เส้นทางลัด ที่ได้รบั การปรับปรุงหรือได้รบั การสร้างทางเชื่อมให้เป็นทางลัด
จํานวนผูผ้ ่านการฝึกอบรม(รณรงค์และเสริมสร้างวินัยจราจร)
จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม เพื่อการจัดการคุณภาพน้าํ /ระบายน้ําในคูคลอง
กิจกรรมหรือโครงการทีป่ ระหยัดพลังงานได้จริง
จํานวนครั้งในการตรวจพืน้ ทีเ่ สี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ร้อยละของถนน ตรอก ซอย และพืน้ ทีเ่ สี่ยงภัย ที่มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หรือปรับปรุงบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
ร้อยละของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ที่ได้รบั การตรวจสอบและสั่งการให้แก้ไข
ในกรณีตรวจสอบพบผิดกฎหมาย
ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รบั การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

เป้าหมาย
4 เส้นทาง/จุด
200 คน/ปี
12 ครั้ง/ปี
อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปี
2 ครั้ง/วัน/จุด
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

จ-1

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตั ริ าชการระดับหน่วยงานลงสูร่ ะดับส่วนราชการ
ตัวอย่างตารางแสดงการกําหนดตัวชี้วดั ของสํานักงานเขต ก ลงสูฝ่ ่าย

ตัวชี้วดั ของสํานักงานเขต ก.
ร้อยละของการตรวจอาคารตามเวลามาตรฐาน
ผู้ผ่านการฝึกอบรม(รณรงค์และเสริมสร้างวินัยจราจร)
จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม เพื่อการจัดการคุณภาพน้ํา/ระบายน้ําในคูคลอง
กิจกรรมหรือโครงการที่ประหยัดพลังงานได้จริง
จํานวนการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ร้อยละของถนน ตรอก ซอย และพื้นที่เสี่ยงภัย ที่มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
หรือปรับปรุงบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
ร้อยละของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ที่ได้รับการตรวจสอบและ
สั่งการให้แก้ไขในกรณีตรวจสอบพบผิดกฎหมาย
ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน

ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ

ฝ่ายโยธา

หน่วยงาน
ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายปกครอง

R
R
SR (ลอกคูคลอง)
JR

R
JR

JR
R

JR

JR

R
R
R

จ-2

ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตั ริ าชการระดับส่วนราชการลงสู่ระดับฝ่าย/กลุ่มงาน(เฉพาะหน่วยงานระดับสํานัก)
(สํานักงานเขต/ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพมหานครไม่ต้องทําขัน้ ตอนที่ 2)
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตั ริ าชการระดับฝ่าย/กลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล
ตัวอย่างตารางแสดงการกระจายตัวชี้วดั ของฝ่ายลงสู่ระดับบุคคล
ตัวชี้วดั ของฝ่ายโยธา
ร้อยละของการตรวจอาคารตามเวลามาตรฐาน

จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม เพื่อการจัดการ
คุณภาพน้ํา/ระบายน้ําในคูคลอง
กิจกรรมหรือโครงการประหยัดพลังงาน

นาย ก.
ช่างโยธา
ปฏิบตั งิ าน
SR
(รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ......)

นาย ข.
ช่างโยธา
ปฏิบตั งิ าน
SR
(รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ......)

นาย ค.
นายช่างโยธา
ชํานาญงาน
SR
(รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ......)

นาย ง.
นายช่างโยธา
ชํานาญงาน
SR
(รับผิดชอบเกี่ยวกับ......)

JR

JR

นาย จ.
นายช่างโยธา
ชํานาญงาน

S

จ-3

ตัวอย่างตารางแสดงการกระจายตัวชี้วดั ของฝ่ายลงสู่ระดับบุคคล (ต่อ)
ตัวชี้วดั ของฝ่ายโยธา
ร้อยละของถนน ตรอก ซอย และพื้นที่
เสี่ยงภัย ที่มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หรือ
ปรับปรุงบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
ร้อยละของอาคารและป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ ที่ได้รับการตรวจสอบและสั่งการให้
แก้ไขในกรณีตรวจสอบพบผิดกฎหมาย

นาย ก.
ช่างโยธา
ปฏิบตั งิ าน
SR
(รับผิดชอบเกี่ยวกับ
......)

นาย ข.
ช่างโยธา
ปฏิบตั งิ าน

นาย ค.
ช่างโยธา
ชํานาญงาน
SR
(รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ......)

นาย ง.
นายช่างโยธา
ชํานาญงาน
SR
(รับผิดชอบเกี่ยวกับ......)

นาย จ.
นายช่างโยธา
ชํานาญงาน

SR
(รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ......)

SR
(รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ......)

SR
(รับผิดชอบเกี่ยวกับ......)

SR
(รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ......)

จ-4

ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักและตัวชี้วดั ตามงานที่ได้รบั มอบหมายพิเศษ
ตัวอย่างตารางแสดงการกําหนดตัวชี้วดั ระดับบุคคลตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ชื่อ
ตําแหน่ง

นาย จ.
นายช่างโยธา
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก

ตรวจสอบและพิจารณาให้ต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เพื่อให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ควบคุม ดูแลรักษาที่สาธารณะเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ

ระดับ ชํานาญงาน
ตัวชี้วดั
จํานวนวันที่เกินมาตรฐานในการพิจารณาใบอนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
จํานวนพื้นที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิด
การบุกรุก

เป้าหมาย
0 วัน
5 จุด (ตามแผนงบประมาณ)

จ-5

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
แบบประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจําปีงบประมาณ 2555
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุลผู้รับการประเมิน
ตําแหน่ง
นายช่างโยธา
ตําแหน่งเลขที่ ...
อายุราชการ

นาย จ.
ระดับ ชํานาญงาน

สังกัด

ฝ่ายโยธา
สํานักงานเขต ก.

ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน(ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
ตําแหน่ง
ชื่อ-นามสกุลผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ตําแหน่ง

7 ปี

ส่วนที่ 1 : ผลงาน
ผลสําเร็จรวมของหน่วยงาน/
ส่วนราชการในสังกัดสํานักปลัด
น้ําหนัก
กรุงเทพมหานคร
ผลสําเร็จรวมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
15
น้ําหนักรวม 15

91.543

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี

น้ําหนัก

เป้าหมาย

1 ถนน ตรอก ซอย เส้นทางลัด ที่ได้รับการ
ปรับปรุงหรือได้รับการสร้างทางเชื่อมให้
เป็นทางลัด
2 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม เพื่อการ
จัดการคุณภาพน้ํา/ระบายน้ําในคูคลอง
3 ถนน ตรอก ซอย และพื้นที่เสี่ยงภัย ที่มีการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หรือปรับปรุง
บํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
4 อาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ที่ได้รับ
การตรวจสอบและสั่งการให้แก้ไขในกรณี
ตรวจสอบพบผิดกฎหมาย
รวม

10

5 เส้นทางต่อปี

8 เส้นทาง

10

12 ครั้งต่อปี

12 ครั้งต่อปี

10

10 พื้นที่

9 พื้นที่

5

ร้อยละ 80 ของ
พื้นที่

ร้อยละ 80
ของพื้นที่

35

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักXคะแนนที่ได้)/100]

คะแนนที่ได้

ผลงานที่ทําได้

1

2

13.731
(ก)รวม
คะแนนที่ได้
3

นางยืนยง มั่นคง
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายยิ้มแย้ม แจ่มใส
ผอ.เขต ก

ระบุเหตุผลที่ทําให้งานบรรลุ/ไม่บรรลุตามเป้าหมาย(ถ้ามี)

13.731
4

5
X

X
X
X

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักXคะแนนที่
ได้)/5]
10

ระบุเหตุผลที่ทําให้
งานบรรลุ/ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
มีการ....................................

8

มีการดําเนินการครบถ้วน

6

............................................

4

..................................................

(ข)รวม

28

จ-6

ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1
2

จํานวนวันที่เกินมาตรฐานในการ
พิจารณาใบอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง
รื้อถอน
จํานวนพื้นที่สาธารณะที่ได้รับการ
ปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดการบุกรุก
รวม
ตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

-

น้ําหนักรวม

น้ําหนัก

เป้าหมาย

ผลงานที่ทําได้

10

0 วัน

1 วัน

10

6 จุด

8 จุด

1

2

คะแนนที่ได้
3

4

5

X

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักXคะแนนที่
ได้)/5]
8

X

20

10
(ค)รวม

น้ําหนัก

เป้าหมาย

ผลงานที่ทําได้

1

2

คะแนนที่ได้
3

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

ระดับที่
ต้องการ
2
2
2
2
2

ระดับที่ประเมิน
ได้
2
3
2
2
3

55

ระบุเหตุผลที่ทําให้
งานบรรลุ/ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
ไม่มีการพิจาณาที่ล่าช้ากว่าเป้าหมายที่
กําหนด
มีการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ 8 จุด

18

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักXคะแนนที่
ได้)/5]
(ง) รวม
46

ระบุเหตุผลที่ทําให้
งานบรรลุ/ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
-

ส่วนที่ 2 : สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1
2
3
4
5

คุณธรรมและจริยธรรม
การบริการที่ดี
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การทํางานเป็นทีม
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
น้ําหนักรวม

น้ําหนัก
6
6
6
6
6
30

คะแนนที่ได้
4
5
4
4
5

ผลการประเมิน
[(น้ําหนักXคะแนนที่ได้)/5]
4.8
6
4.8
4.8
6
(จ)รวม 26.400

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรมที่ผู้ถูกประเมินแสดงออก
เคยแสดงความ....
มีความพยายามอย่างยิ่งในการ....
มีการส่งมอบงานที่....
ได้ให้ความ....
มีความมุ่งมั่นที่จะ...
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แผนพัฒนาในปีถัดไป
สมรรถนะหลักที่เลือกพัฒนา
1 การทํางานเป็นทีม

วิธีการในการพัฒนา
ให้คําปรึกษา แนะนํา สอนงานโดยผู้บังคับบัญชา

ช่วงเวลาในการพัฒนา
ขณะปฏิบัติงานจริง

วิธีการในการวัดผลการพัฒนา
ความสําเร็จของการทํางานเป็นทีมที่เพิ่มขึ้น 5%

สรุปผลการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
1
2

ผลงาน (ก+ข+ค+ง)
สมรรถนะหลัก (จ)

คะแนนเต็ม 70
คะแนนเต็ม 30
คะแนนรวม

ผู้รับการประเมินและผู้ประเมินลงนามร่วมกัน
1 ณ ต้นรอบการประเมิน
วัน/เดือน/ปี .. .. ..

2

ณ สิ้นสุดรอบการประเมิน
วัน/เดือน/ปี .. .. ..

สรุปผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
46
26.400
72.400

ความคิดเห็น

หมายเหตุ

ควรมีการ....
ควรให้....

ลงลายมือชื่อผู้รับการประเมิน

ลงลายมือชื่อผู้ประเมิน(ผู้บังคับบัญชาชัน้ ต้น)

ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ลงลายมือชื่อผู้รับการประเมิน

ลงลายมือชื่อผู้ประเมิน(ผูบ้ ังคับบัญชาชัน้ ต้น)

ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

จ-8

