
โครงการฝกึอบรมการจัดการความรู้ในการพฒันาองคก์ร (KM) 
เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแกค่ณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา

เทศบาล, พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจา้งประจ า 
และพนกังานจ้าง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่  4  เมษายน  2561  ณ หอประชมุเทศบาลต าบลเมืองงาย  
จัดโดย เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่



การบริหารผลงาน
(Performance Management)

(ข้อ 4 ประกาศ ก.กลาง)

หมายถึง กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดัน
ให้ผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ
เป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน



ความส าคัญของการบริหารผลงาน

การผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ท างานสอดคล้องกับทิศทาง
และเป้าหมายขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ปฏิบัติงานจะทราบถึงความเชือ่มโยงของงานตนกับผลส าเร็จของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ชัดเจนยิ่งข้ึน

มีการติดตามการสอนงาน น าไปสู่การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม การ
ปฏิบัติราชการ เพื่อแก้ปญัหาในการท างาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเป็นธรรม และมีความเป็น
ระบบมากยิ่งข้ึน



กระบวนการบริหารผลงาน
(performance Management Process)

1.วางแผน

2.ติดตาม

3.พัฒนา4.ประเมิน

5.ให้รางวัล วงจรการ
บริหารผลงาน



การวางแผน



การวางแผน

    เป็นการก าหนดผลส าเร็จของโครงการ / งาน / กิจกรรม และ
เป้าหมายที่หน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคาดหวัง
จากข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ ง
ผลส าเร็จของงานโดยรวมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับ จะส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



KPIs เป็นเครือ่งมือทีใ่ช้วัดผลการปฏิบัติงาน 
หรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่าง   ๆ   ซึ่ง
สามารถแสดงผลการวัด     หรือประเมินผลการวดั
ในรูปข้อมูลเชงิปริมาณ   เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน



1. ระดบัองคก์ร ( Organizetion indicators )

2. ระดบัหน่วยงาน ( Department indicators )

3. ระดบับคุคล ( Individual indicator )

      ใช้วัดผลการท างานในภาพรวมองค์กร เป็นตัวช้ีวัดหลักเพื่อตอบสนอง
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร

      ใช้วัดผลการท างานของหน่วยงาน รวมถึงระดับฝ่าย หรือส่วนงาน
จะแตกต่างกันตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ

      ใช้วัดผลการท างานของพนักงานรายบุคคล ตามขอบเขตหน้าที่
รับผิดชอบตามต าแหน่งงาน ทั้งที่พนักงานที่มหีน้าที่งานคล้ายกัน ตัวชี้วัด
ที่ก าหนดขึ้นควรจะไม่แตกตา่งกัน



ระบุงานของ
ต าแหน่งต่าง ๆ

( Role ProFile )

ก าหนดผลงานที่ต้องการ
ในแต่ละต าแหน่งงาน

จัดกลุ่ม
ของผลงาน

ก าหนดตัวชี้วัดบุคคล
( KPIs )

ก าหนดเป้าหมาย
( Target )

ประเมินผล



ปลัด อปท.

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา)

นายก อปท.

รองปลัด อปท. / ผอ. ปลดั อปท.

ข้าราชการในสังกดั ผอ.



ตัวอย่าง การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
แผ่นที่ 1



ตัวอย่าง การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
แผ่นที่ 1 ต่อ



ตัวอย่าง การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
แผ่นที่ 2



ตัวอย่าง การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
แผ่นที่ 2 ต่อ



หลักการจ า

กระชับ ได้ใจความ ครอบคลุม





ตัวอย่าง การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
แผ่นที่ 3



ตัวอย่าง การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
แผ่นที่ 4



ตัวอย่าง การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
แผ่นที่ 5



การก าหนดค่าตัวชี้วัด / เป้าหมาย

เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานที่เป็นจ านวนวัดได้
เช่น ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย จ านวน 20 ครั้ง ต่อ 6 เดือน
เชิงคุณภาพ   หมายถึง   ความถูกต้อง ความสมบูรณ์   
และความเรียบร้อยของงาน  เช่น   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80
เชิงประโยชน์ หมายถึง ความรวดเร็ว หรือความตรงเวลาตามที่
ก าหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
เช่น ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 60



การก าหนดค่าตัวชี้วัด / เป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนนในเชิงปริมาณ

ผลส าเร็จของงาน เทียบกับเป้าหมายเชิงปริมาณงาน คะแนน

ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 0.5

ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 1

ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 1.5

ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 2

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 2.5

เกินกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด 3



การก าหนดค่าตัวชี้วัด / เป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนนในเชิงคุณภาพ

ผลส าเร็จของงาน เทียบกับเป้าหมายเชิงคุณภาพ คะแนน

ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 0.5

ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 1

ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 1.5

ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 2

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 2.5

เกินกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด 3



การก าหนดค่าตัวชี้วัด / เป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนนในเชิงประโยชน์
ผลส าเร็จของงาน เทียบกับเป้าหมายเชิงประโยชน์ คะแนน

ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 0.5

ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 ของเป้าหมาย 1

ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 1.5

ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 2

ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 2.5

ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ของเป้าหมาย 3

ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 3.5

เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 4



***ระดับที่คาดหวัง / ต้องการ  ดูได้จากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งแต่ละสายงาน

ตัวอย่าง การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
แผ่นที่ 6



การติดตาม



การติดตาม

ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) จะต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อวัดผลส าเร็จ
ของงานในช่วงเวลานั้นๆ ว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ และเพื่อให้ค าปรึกษา
หารือ แก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติ
ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน)



การพัฒนา



การพัฒนา

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาควรปรึกษาหารือร่วมกันถึง
แนวทางในการปรับปรุงวิธีการท างาน และวิธีพัฒนาความรู้ /
ทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นไป
ตามเป้าหมายของหน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่ก าหนดไว้ต่อไป และโดยหลักแล้ว ผู้รับการประเมินควร
พิจารณาพฤติกรรมของตนเองในระหว่างการท างาน ว่าเป็นไป
ตามพฤติกรรมที่คาดหวังไว้หรือไม่ พร้อมทั้งหากิจกรรมหรือ
วิธีการปรับปรุงตนเอง



การประเมิน



การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

      การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการตรวจสอบความสามารถและ
สมรรถนะของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบตลอดรอบการประเมินในเชิงปริมาณ คุณภาพ และ
ประโยชน์ ตามวิธีการที่หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ไว้ เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ
เป้าหมาย



การประเมินผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ผู้บังคับบัญชาในการก ากับติดตามเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วงงานในสังกัดสามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินการปฏิบัติงานไป
ใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และให้เงิน
รางวัลประจ าปี (โบนัส) แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
หลักการของระบบคุณธรรม



หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่

องค์ประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

-  โครงการ / งาน / กิจกรรม
-  ค่าเป้าหมาย

องค์ประกอบ
พฤติกรรม / สมรรถนะ

-  สมรรถนะ
-  ระดับที่คาดหวัง

คะแนนประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

70 คะแนน

คะแนนประเมิน
สมรรถนะ

30 คะแนน
คะแนนผลการ

ปฏิบัติงาน
100 คะแนน

ก าหนดโดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จของโครงการ/งาน/
กิจกรรม และผู้บังคับบัญชากับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาตกลงกัน

อ้างอิงจากข้อก าหนด
สมรรถนะ ตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง

พิจารณา
-  เลื่อนขั้นเงินเดือน
-  เลื่อนระดับ ฯลฯ

แจ้งผลการปฏิบัติงาน
และปรึกษาหารือถึงการพัฒนา



การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การคิดคะแนนผลการปฏิบัติงาน และการแบ่งระดับผลการประเมิน

คะแนน
ผลการปฏิบัติราชการ

( 100 คะแนน )
=

คะแนนผลสมัฤทธิข์องงาน
X

น้ าหนักผลสมัฤทธิ์ของงาน
( 70 คะแนน )

คะแนนสมรรถนะ
X

น้ าหนักสมรรถนะ
( 30 คะแนน )

x

การแบ่งระดับผลการประเมิน เกณฑ์ที่ได้

คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น

คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ดีมาก

คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ดี

คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 พอใช้

คะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 ต้องปรับปรุง



วิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ส่วนของผู้ประเมิน

1
2

3



วิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ส่วนของผู้ประเมิน

1 2 3 4

จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 ส่วน



วิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ส่วนของผู้ประเมิน ใช้ตัวชี้วัดจากค ารับรองการปฏิบัติราชการ

1
1



วิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ส่วนของผู้ประเมิน ใช้ตัวชี้วัดจากค ารับรองการปฏิบัติราชการ

2 2



วิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ส่วนของผู้ประเมิน ใช้ตัวชี้วัดจากค ารับรองการปฏิบัติราชการ

3
3



วิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ส่วนของผู้ประเมิน ส าหรับส่วนที่ 4 ได้ท าการแทนสูตรเข้าไปแล้ว ให้ผู้ประเมินท าการแทน
ตัวเลขลงไปในส่วนที่ 1 – 3 เท่านั้น

41 2 3



วิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ส่วนของผู้ประเมิน ส่วนที่ 2

ส าหรับส่วนของผู้ประเมินส่วนที่ 2 ให้ผู้ที่ท าการประเมิน ประเมินคะแนนในช่อง ”ระดับที่ประเมินได้” 
โดยอ้างอิงจากพจนานุกรมสมรรถนะหลัก ว่าสมควรได้รับการพิจารณาที่คะแนนเท่าไหร่

มาจากพจนานุกรมสมรรถนะที่จ าเป็น
ของพนักงาน (เล่มสีสม้)

มาจากมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง



วิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ส่วนของผู้ประเมิน ส่วนที่ 2

จากนั้นน าคะแนนที่ประเมินได้ในช่อง “ระดับที่ประเมินได้” ไปเทียบตารางเปรยีบเทียบ
คะแนนสมรรถนะประจ าสายงาน แล้วน าคะแนนที่เทียบได้มาใส่ในช่อง “คะแนนที่ได้”

0 1 2 3 4 5

ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 1 0 4 5 5 5 5

ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 2 0 3 4 5 5 5

ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 3 0 2 3 4 5 5

ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 4 0 1 2 3 4 5

ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 5 0 0 1 2 3 4

ระดับที่ประเมนิได้

ระดับที่คาดหวัง
/ ต้องการ



วิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการประเมิน น าคะแนนที่ได้จากการประเมินทั้ง 2 ส่วนมารวมกันในแบบสรุปผลการ
ประเมิน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน 70 คะแนน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ 30 คะแนน รวมทั้งหมด 100 คะแนน



รูปกิจกรรม



รูปกิจกรรม



รูปกิจกรรม


