บทที่ ๓
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
บทที่ ๒ ที่ผานมาไดกลาวถึงหลักเกณฑ และขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยรวม
จะเห็นไดวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้นจะประกอบดวยการประเมินป*จจัยอยางนอย ๒ องคประกอบ
ไดแก การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ การประเมินสมรรถนะ โดยผลคะแนนการประเมินทั้งสององคประกอบ
จะถูกนํามาใชในการคํานวณสรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งนํามาไปใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตอไป
ในบทที่ ๓ นี้จะกลาวถึงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสวนของการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน โดยครอบคลุมกรอบแนวคิดและวิธีการตางๆที่จะนํามาใชกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานดังกลาว
๓.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น โดยพื้นฐานเป:นการประเมินที่พิจารณาจากผลการปฏิบัติ
ราชการที่เกิดขึ้นจริงในรอบการประเมินวาไดตามคาเป;าหมาย (Goals) มากนอยเพียงใด ทั้งนี้ ผูปฏิบัติที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดผลที่ดีเมื่อเทียบกับคาเป;าหมายจะไดรับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์สูงกวาผูปฏิบัติที่ปฏิบัติไดผลที่
ดอยกวา
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จะเริ่มจากการกําหนดตัวชี้วัด (KPI หรือ Key Performance
Indicator) จากนั้นจึงกําหนดคาเป;าหมาย (Goal) เพื่อเป:นเกณฑในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยคาเป;าหมาย
จะตองสะทอนตอเจตจํานงค ของผลหรือสิ่งที่ตองการใหบรรลุผล ภายหลังจากที่ผูปฏิบัติไดปฏิบัติจนครบรอบการ
ประเมินแลว ก็ทําการประเมินโดยเทียบผลที่ทําไดจริง กับเกณฑคาเป;าหมายที่ตั้งไว เพื่อสรุปเป:นคะแนนการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการกําหนดตัวชี้วัดนั้น สามารถกระทําไดหลายวิธีซึ่งจะได
กลาวโดยละเอียดในบทที่ ๓ นี้เพียง ๔ วิธี ผูปฏิบัติพึงเลือกวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตน โดยอาจเลือกวิธี
ใดวิธีหนึ่งหรืออาจใชมากกวาหนึ่งวิธีผสมผสานกัน ดังนี้
๑. การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal Cascading Method)
๒. การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ (Customer-focused Method)
๓. การไลเรียงตามผังการเคลือ่ นของงาน (Workflow-charting Method)
๔. การประเมินความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติราชการ

-19ลอมกรอบที่ ๓.๑: การกําหนดตังชี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
เมื่อเริ่มรอบการประเมินหนึ่งๆ ผูปฏิบัติและผูบังคับบัญชา (หรือผูประเมิน) จะตองร!วมกับ
พิจารณากําหนดตัวชี้วัดและค!าเป)าหมายซึ่งสะทอนต!อเป)าหมายการปฏิบัติราชการที่จะเกิดขึ้นในรอบ
การประเมินนั้นๆ โดยเลือกใชวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานผ!านการกําหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง
ผสมผสานกัน ตัวชี้วัด และค!าเป)าหมาย ตัว ชี้วัด และค!า เป)า หมาย จะเป4 นเครื่องมือที่ใชในการ
ติดตามและผลักดันใหการปฏิบัติในรอบการประเมินนั้นเป4นไปตามที่ไดวางไว และเมื่อสิ้นสุดรอบการ
ประเมิน ผูบังคับบัญชา หรือ ผูประเมิน จะทําการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการจริง เทียบกับค!า
เป)าหมายที่ตกลงกันไว เพื่อสรุปเป4นผลการประเมินต!อไป

ผลการ
ประเมิน

ผลการ
ปฏิบัติงานจริง
(Actual Result)

การถ!ายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ของ
งานจากบนลงล!าง (Goal
Cascading Method)
การสอบถามการคาดหวังของ
ผูรับบริการ(Customer-

focused Method)
การไล!เรียงตามผังการเลื่อนของ
งาน(Workflow -

charting Method)
การประเมินความรู
ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติราชการ

ตนรอบการประเมิน
๓.๒ การตั้งตัวชี้วัด (KPI)
: วางแผนปฏิบัติงาน

องคBประกอบ
ผลสัมฤทธิข์ อง
งาน
-ตัวชี้วัด
-ค!าเป)าหมาย

ใชตัวชี้วัด และค!า
เป)าหมายเป4น
เครื่องมือในการ
ติดตามความ
คืบหนาและผล
การปฏิบัติงาน

บันทึกขอตกลงใน
แบบฟอรBมฯ

ระหว!างรอบการ
ประเมิ
-20- น : ติดตาม

เปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานจริง ณ.วัน
สิ้นสุดรอบการ ประเมิน
เทียบกับค!าเป)าหมายที่
ตั้งไว

ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
บันทึกผล
ประเมิน
ลงในแบบฟอรBมฯ

ครบรอบการ
ประเมิน :

-20๓.๒ การตั้งตัวชี้วัด(KPI)
วิธีการตั้งตัวชี้วัด มีดวยกันอยางนอย ๔ วิธี ดังที่ไดกลาวไปในขางตน สวนราชการโดยผูประเมินและผู
ปฏิบัติสามารถเลือกใชวิธีการตั้งตัวชี้วัดทั้ง ๔ วิธีนี้เป:นแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานตามความเหมาะสม โดยการพิจารณาเลือกใชวิธีการตั้งตัวชี้วัด มีขอแนะนําดังแสดงในตารางที่ ๓.๑
ขางลางนี้
ตารางที่ ๓.2: วิธีการกําหนดตัวชี้วัด และ ลักษณะงานที่เหมาะสม
วิธีการกําหนดตัวชี้วัด
ลักษณะงานที่เหมาะสมกับวิธีการประเมิน
สําหรับการประเมินผลงาน
๑. การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน - การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ
จากบนลงลาง(Goal Cascading Method) ราชการ หรืองานตามแผนปฏิบัติราชการ
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของผูดํารงตําแหนงประเภท
บริหาร เชนหัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ และผู
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ เชนผูอํานวยการสํานัก และ
ผูอํานวยการกอง
๒.
การสอบถามความคาดหวั ง ของ - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ของหนวยงานซึ่งไมปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
ผูรับบริการ
(Customer-focused Method)
สวนราชการ งานของหนวยงานสนับสนุน เชน งานกองคลัง งาน
การเจาหนาที่ งานธุรการ
๓. การไลเรียงตามผังการเคลือ่ นของงาน
(Workflow-charting Method)

- การประเมินงานที่ผ ลผลิตในแตละขั้น ตอนอยู ภายในสํา นัก /
กองเดียวกัน เชน งานจัดทําวารสารประจําเดือนของสวน
ราชการ งานจัดทําวาระการประชุมและบันทึกประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา และงานตรวจสอบคําสั่ง

๔. การประเมินความรูความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัติราชการ

- การประเมินขาราชการผูยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการเนื่องจากผูอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอาจ
ยั ง ไมสามารถผลิ ต ผลงานออกมาไดอยางชั ด เจนภายในชวง
ระยะเวลาที่ประเมิน

-21๓.๒.๑ การถ0ายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงล0าง (Goal-cascading Method)
การกําหนดตัวชี้วัดโดยวิธีการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง(Goal-cascading
Method) เป:นการกําหนดตัวชี้วัดและคาเป;าหมายของผูปฏิบัติโดยการทยอยกําหนดจากระดับสูงของสวนราชการ
ถายทอดไปสูระดับตางๆ ในสวนราชการ การดําเนินการโดยวิธีนี้สวนราชการจะเริ่มจากการพิจารณาตัวชี้วัดและ
คาเป;าหมายที่ระดับสูงสุดของหนวยงานเป:นจุดตั้งตน จากนั้นจึงกระจายตัวชี้วัดลงไปสูหนวยงานและบุคลากรตาม
ระดับชั้นตางๆ จากระดับผูบริหาร ไปสูผูบริหารระดับกองหรือสํานัก ไปสูผูบริหารระดับฝdาย และผูปฏิบัติในระดับ
ตางๆ ตามลําดับ แผนภาพที่ ๓.๑ ไดแสดงใหเห็นถึงการถายทอดเป;าหมายการปฏิบัติราชการตามแนวทางนี้ใหเห็น
อยางงายๆ
แผนภาพที่ ๓.2.๑ : การถ0ายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงล0าง (Goal-cascading Method)

การถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงาน
หัวหนาสวน
ราชการ
รองหัวหนาสวน
ราชการ

ถ!ายทอด และกําหนดเป)าหมายผล
การปฏิบัติงานในระดับองกร
(เป)าหมายเชิงยุทธศาสตรB)
กําหนดเป)าหมายงานอื่นๆที่มาจาก
งานตามภารกิจและงานมอบหมาย
พิเศษ (เป)าหมายงานอื่นๆ)
ผูอํานวยการ
ระดับสํานัก/กอง

หัวหนางานภายใต
สํานัก/กอง
ผูปฏิบัติงานทีไ่ มมี
ผูใตบังคับบัญชา

-22การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง เป:นแนวทางที่พัฒนาขึ้นจากแนวความคิด
ที่วา ผลสําเร็จขององคกรหรือหนวยงาน คือ ผลรวมของความทุมเทของผูปฏิบัติทุกคนในหนวยงาน การที่
ผูบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดประสบความสําเร็จตามเป;าประสงคที่วางไวนั้น จําเป:นตองไดรับการ
สนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชา หรือ อีกนัยหนึ่งผูใตบังคับบัญชาควรจะตองปฏิบัติไปในเป;าประสงคของตนที่มีสวน
ผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามเป;าประสงคของผูบังคับบัญชา ซึ่งที่สุดแลวจะรอยรวมขึ้นไปผลักดันความสําเร็จของ
หนวยงานนั่นเอง ดวยเหตุนี้ ตัวชี้วัดและคาเป;าหมายของผูบังคับบัญชาควรถูกถายทอดไปยังผูปฏิบัติตางๆ ไลเรียง
กันไปตามระดับชั้นในองคกร
การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง สามารถกระทําไดดวย ๓ แนวทาง คือ (๑)
ถายทอดเป;าหมายผลการปฏิบัติราชการลงมาโดยตรง (๒) ถายทอดเป;าหมายผลการปฏิบัติราชการโดยการแบงคา
ตัวเลขเป;าหมาย (๓) ถายทอดเป;าหมายผลการปฏิบัติราชการที่ผูใตบังคับบัญชาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเพียง
บางดาน ทั้งนี้วิธีการทั้งสามแนวทางนี้ไดแสดงใหเห็นเป:นตัวอยางไวในลอมกรอบที่ ๓.๒.1
เมื่อไดดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จจากบนลงลาง พรอมคาเป;าหมายแลวผูปฏิบัติจะ
ทราบถึงตัวชี้วัดและคาเป;าหมายในงานที่ตนเองรับผิดชอบซึ่งเชื่อมโยงกับเป;าหมายของผูบังคับบัญชาในระดับที่
สูงขึ้นไป ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปgก็ใหพิจารณาผลสําเร็จของงานที่เกิดขึ้นจริงตามตัวชี้วัดที่ตก
ลงกันไว ทําการประเมินเทียบกับคาเป;าหมายที่ตั้งไว ก็จะไดคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓.๒.๒ การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ (Customer-focused Method)
วิธีการนี้เป:นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใหบริการสะทอนผานการรับรูของผูใชบริการ
หากผูใชบริการไดรับความพึงพอใจ หรือ ไดรับบริการในระดับตรงกับที่คาดหวังไว ก็ถือไดวา ผูใหบริการหรือผู
ปฏิบัตินั้นๆ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ที่ดี
การสอบถามความคาดหวังของผูรับริการนี้ ถือเป:นกรอบ (Framework) ในการกําหนดตัวชี้วัด
อีกวิธีหนึ่งนอกเหนือจากการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จจากบนลงลางสวนราชการ หรือ ผูปฏิบัติพึงเลือกใชวิธีการนี้
ในกรณีที่พบวางานของสวนราชการ หรืองานที่ตนรับผิดชอบเป:นงานในลักษณะบริการ ซึ่งในกรณีดังกลาว การ
กําหนดตัวชี้วัดโดยอิงตามเนื้องานในการใหบริการและความคาดหวังของผูรับบริการจะกระทําไดงายกวา ในบาง
กรณีสวนราชการหรือผูปฏิบัติอาจพิจารณาเลือกใชวิธีการนี้ เป:นกรอบในการกําหนดตัวชี้วัดเสริมเขากับการใช
วิ ธี การถายทอดตั ว ชี้ วั ดผลสํา เร็ จ จากบนลงลางอี ก ทางหนึ่ งขั้ นตอนการดํ า เนิน การกํา หนดตั ว ชี้วั ดโดยวิธี การ
สอบถามความคาดหวังของผูรับบริการไปจนถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการสามารถสรุปไดดังแสดงในลอม
กรอบที่ ๓.๓ ทั้งนี้ ในลอมกรอบที่ ๓.๓ จะไดแสดงตัวอยางนับตั้งแตการกําหนดตัวชี้วัดโดยวิธีนี้ไปถึงการประเมิน
ใหเห็นดวย

-23ลอมกรอบที่ ๓.3 : การกําหนดตัวชี้วัด และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโดยวิธีการสอบถามความคาดหวัง
ของผูรับบริการ

เมื่อเริ่มรอบการประเมิน

การกํ าหนดตัวชี้วั ดและการประเมินผลสัมฤทธิ์โดยวิธีการสอบถามความคาดหวังของผูรับบริก ารจะ
เริ่มตนโดยการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ ณ ตนรอบการประเมิน โดยสามารถดําเนินการทีละขั้นตอน ดัง
แสดงขางล!าง
๑. เลือกภาระงานบริการของ
ผูรับการประเมินที่จะประเมิน

เช!น การใหบริการแก!ลูกคาภายนอก และการ
ใหบริการแก!ลูกคาภายใน

๒. เลือกมิติการบริการที่ใชใน
การประเมินพรอมตัวชี้วัด

เช!น เลือกประเมินความรวดเร็ว ความถูกตอง
ในการใหบริ ก ารและความสุ ภ าพในการ
ใหบริการของผูใหบริการ และกําหนด
ตัวชี้วัดที่สะทอนถึงมิติการใหบริการเท!านั้น

เมื่อสิ้นรอบการประเมิน

๓. ตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียด
ที่เกี่ยวของการประเมิน
๔. จัดเก็บขอมูล และ
ประมวลผล
๕. สรุปผลการประเมิน

เช!น ช!วงเวลาที่จะประเมิน กําหนดกลุ!ม
ตั ว แทนผู ใหขอมู ล ออกแบบวิ ธี ก า รและ
แบบฟอรBมสําหรับการประเมิน เป4นตน
ทําการเก็บขอมูลตามแนวทางการเก็บขอมูล
ที่วางไว เช!น การรวบรวมขอมูลผ!าน
แบบสอบถาม และนําขอมูลไปประมวลผล
ทําการพิจารณาผลซึ่งประมวลได และ
ประเมินเทียบกับระดับค!าเป)าหมายที่ตั้งไว
เพื่อสรุปเป4นคะแนนผลการประเมิน

ตัวอย!าง คุณพรอม ดีมาก ผูอํานวยการกองคลัง พิจารณาเห็นว!าวิธีการประเมินจากการสอบถามความ
คาดหวั ง ของผู รั บ บริ ก ารเหมาะสมที่ จ ะนํ า ไปประยุ ก ตB ใ ชกั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
นักวิชาการจัดเก็บรายไดของตน จึงไดดําเนินการตามขั้นตอนต!าง ๆ ดังนี้
๑. เลือกภาระงานบริการของผูรับการประเมินที่จะประเมิน
สําหรับคุณ เอ สดใส นักวิชาการจัดเก็บรายได มีหนาที่ใหบริการดานการรับชําระภาษีแก!
ผูรับบริการ คุณพรอมจึงเลือกที่จะประเมินผลการปฏิบัติราชการของคุณเอโดยการประเมินการรับรู
ของผูรับบริการต!อคุณภาพการใหบริการของคุณเอ
๒. เลือกมิติการบริการที่ใชในการประเมินพรอมตัวชี้วัด
คุณพรอมพูดคุยหารือกับคุณเอ เจาหนาที่จัดเก็บรายไดอื่น และบุคลากรกลุ!มต!าง ๆ ภายในองคBกร
เพื่อตัดสินใจร!วมกัน สรุปผลไดว!าการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการดานการรับชําระภาษีควร
-30- ่ผูรับบริการไดรับจากผูใหบริการ (๒) การไดรับ
พิจารณาจากปZจจัย ไดแก! (๑) ความชัดเจนของคําตอบที
บริการตรงตามความตองการภายใตเงื่อนไขเวลาที่กําหนด

