คูมือการประเมินผลการปฎิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญ

งานบุคคลากร ฝายบริหารงานทั่วไป

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
คูมือการประเมิ นผลการปฏิบัติ ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญฉบับนี้ จัดทํ าขึ้น
เพื่อใหขาราชการ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานบุคลากรของฝายบริหารงานทั่วไป และหนวยงานภายในสังกัด
สํานักการลูกเสือฯ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดใหเปนไปดวยความถูกตอง ครบถวน ทันตามกําหนดเวลา และ
เปนไปตามระเบียบ แนวทางและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
งานบุคลากรหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญฉบับนี้จะเปนประโยชนแกขาราชการ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานบุคลากรและผูที่สนใจ
หากมีขอผิดพลาดประการใด ตองขออภัยและนอมรับขอสังเกตุเพื่อปรับปรุงแกไขใหถูกตองและครบถวน
ตอไป

งานบุคลากร ฝายบริหารงานทั่วไป
สิงหาคม 2553

สารบัญ
หัวขอ

หนา

คํานํา
1. วัตถุประสงค
2. ขอบเขต
3. คําจํากัดความ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
5. ผังกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. มาตรฐานงาน
8. จุดวิกฤตของผังกระบวนงานและแผนรองรับภาวะฉุกเฉินของกระบวนงาน
9. การติดตามประเมินผล
10. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
11. ภาคผนวก
12. การวิเคราะหกระบวนการสรางคุณคาโดยใช SIPOC MODEL
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คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
งานบุคลากร ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการลูกเสือฯ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1. วัตถุประสงค
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ จัดทําขึ้นเพื่อใหขาราชการ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานบุคลากรของฝายบริหารงานทั่วไป และหนวยงานภายในสังกัดสํานักการลูกเสือฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัดใหเปนไปดวยความถูกตอง ครบถวน ทันตามกําหนดเวลา และเปนไปตามระเบียบ
แนวทางและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2. ขอบเขต
2.1 การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานัก
การลู ก เสื อ ยุ ว กาชาด และกิ จ การนั ก เรี ย นให เ ป น ไปตามวิ ธี ห ลั ก เกณฑ ข องสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ
2.2 พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กอนสงเรื่องไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3. คําจํากัดความ
3.1 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง การดําเนินการประเมินผลการ
ปฎิบัติราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รอบที่ 1 (ตุลาคม 2552 –
มีนาคม 2553) และรอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2553)
3.2 หนวยงานภายใน หมายถึง หนวยงานภายในสังกัดสํานักการลูกเสือ ฯ สํานักงาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประกอบด ว ย กลุ ม ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการลู ก เสื อ กลุ ม ส ง เสริ ม และ
พั ฒ นายุ ว กาชาด กลุ ม ส ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย น ฝ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป ศู น ย เ สมารั ก ษ
กระทรวงศึกษาธิการ ศูนยเสมารักษประจําสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1 – 12
ศูนยพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน และศูนยพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน ประจําภาคเหนือ
3.3 หนวยงานภายนอก หมายถึง หนวยงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ประกอบดวย สํานักอํานวยการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1

2
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการกลางพิจารณากําหนดมาตรฐานตัวชี้วดั
- พิจารณา กําหนด ตรวจสอบ กลั่นกรอง การจัดทําตัวชีว้ ัดและคาเปาหมายของ
บุคลากรในสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
คณะกรรมการกลางพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฎิบัติราชการ
- พิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบ และใหความเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- พิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสํานัก
- ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือฯ :
ควบคุม ประเมินและตัดสินใจในการดําเนินการ
ประเมินผลการปฎิบัติราชการของบุคลากรสํานัก
- หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป :
ควบคุม กํากับ กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกตองของ
การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- หัวหนางานบุคลากร
:
ควบคุม กํากับ การปฏิบัติงานของบุคลากรในงานให
ปฏิบัติงานตามแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน : รวบรวมขอมูลและดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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5 . ผังกระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
ลําดับ
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รายละเอียดงาน

ระยะเวลา
1 นาที

รับแจงรายละเอียดแนวทาง

รับแจงรายละเอียดแนวทาง
หลักเกณฑ วิธีการ
และกําหนดระยะเวลาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

นักจัดการงานทั่วไป
เจาพนักงานธุรการ

แนวทางการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
สป.ศธ.

ศึกษาวิเคราะหแนวทาง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

15 นาที

นักจัดการงานทั่วไป
เจาพนักงานธุรการ

แนวทางการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
สป.ศธ.

1 ช.ม

- ผูอํานวยการสํานัก ฯ
-หัวหนาฝายบริหาร ฯ
-นักจัดการงานทั่วไป
-เจาพนักงานธุรการ

จัดประชุมใหความรูแกบุคลากร
ในสังกัด

3 ช.ม.

- นักจัดการงานทั่วไป

แจงหนวยงานในสังกัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของมอบหมาย
งานและจัดทําตัวชี้วัดและคา
เปาหมายรายบุคคล

1-2ช.ม

- ผูอํานวยการสํานัก ฯ
-หัวหนาฝายบริหาร ฯ
-นักจัดการงานทั่วไป
-เจาพนักงานธุรการ

ศึกษาวิเคราะห

หนวยงานในสังกัดรับทราบ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
จัดประชุมใหความรูการจัดทําตัวชี้วัดและ
คาเปาหมาย

แจงหนวยงานในสังกัดจัดทําตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย

ใหแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดประชุมคณะกรรมการงพิจารณา
มาตรฐานตัวชี้วัด

จัดสงแบบฟอรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
การสงผลการประเมินใหหนวยงานตนสังกัด

แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง

แจงหนวยงานในสังกัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ

แตงตั้งคณะกรรมการกลาง
กําหนดมาตรฐานตัวชี้วัด

10 นาที

จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อ
พิจารณากําหนดมาตรฐานตัวชี้วัด
ของสํานัก

3 ช.ม.

ดวยวิธีการจัดสงเอกสาร
จัดสงแบบฟอรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการและแจง
กําหนดระยะเวลา
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

30 นาที

10 นาที

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวของ

ผังกระบวนการ

- ผูอํานวยการสํานักฯ
- หัวหนาฝายบริหาร ฯ
-นักจัดการงานทั่วไป
- ผูอํานวยการสํานัก ฯ
-หัวหนาฝายบริหาร ฯ
-นักจัดการงานทั่วไป
- เจาพนักงานธุรการ
- ผูอํานวยการสํานัก ฯ
-หัวหนาฝายบริหาร ฯ
-นักจัดการงานทั่วไป
-เจาพนักงานธุรการ
- ผูอํานวยการสํานัก ฯ
-หัวหนาฝายบริหาร ฯ
-นักจัดการงานทั่วไป
-เจาพนักงานธุรการ
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ลําดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

รวบรวมขอมูลการปฏิบัติราชการ
ของบุคคลในสังกัด

2 อาทิตย

10

จัดทําบัญชีสรุปรายละเอียด

-นักจัดการงานทั่วไป
-เจาพนักงานธุรการ

จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง

จัดประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

3 ช.ม

-นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับดีเดนและ
ระดับดีมาก

20 นาที

-นักจัดการงานทั่วไป

จัดทําและสงสรุปผลการพิจารณา
เสนอผูบังคับบัญชาระดับสูง(รอง
ปศธ.)พิจารณาใหความเห็นชอบ

2 ช.ม.

-ผูอํานวยการสํานัก ฯ
-หัวหนาฝายบริหาร ฯ
-นักจัดการงานทั่วไป
-เจาพนักงานธุรการ

แจงผลการประเมินใหบุคลากร
สํานักทุกคนทราบ

10 นาที

- ผูอํานวยการสํานัก ฯ
-หัวหนาฝายบริหาร ฯ
-นักจัดการงานทั่วไป
- เจาพนักงานธุรการ
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ประกาศผลการประเมินผล
ระดับดีเดนและระดับดีมาก

สงสรุปผลการพิจารณาเสนอ
ผูบังคับบัญชาระดับสูงพิจารณาให
ความเห็นชอบ

รับและแจงผลการประเมินให
บุคลากรสํานักทุกคนทราบเปน

เอกสารที่
เกี่ยวของ

5
6. ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.1 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
- รับหนังสือจากหนวยงานภายนอก (สํานักอํานวยการ สป.) เรื่องแนวทางการดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ และกําหนดระยะเวลา
- ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดเกีย่ วกับแนวทาง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการฯ
- จัดทําหนังสือแจงแนวทาง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหหนวยงาน
ในสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
- ติดตามรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เสนอแตงตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณากําหนดมาตรฐานตัวชีว้ ดั และคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- จัดเตรียมขอมูลใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
พิจารณา
6.2 หัวหนางานบุคลากร
- ควบคุม กํากับ การปฏิบัติงานของบุคลากรในงานใหปฏิบัติงานตามแนวทาง ขั้นตอน
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- ตรวจสอบความถูกตองของขั้นตอนการดําเนินงานและรายละเอียดขอมูลในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
6.3 หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
- ควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกตองของขั้นตอนการดําเนินงานและรายละเอียดขอมูล
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.4 ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
- ควบคุม กํากับ การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- ประเมินและตัดสินใจในการประเมินผลการปฎิบัติราชการของบุคลากรสํานัก
6.5 คณะกรรมการกลางพิจารณากําหนดมาตรฐานตัวชี้วัด
6.6 คณะกรรมการกลางพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฎิบัติราชการ
6.7 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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7. มาตรฐานงาน
7.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญของสํานักการลูกเสือฯ
เปนไปตามแนวทาง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
7.2 การดําเนินการแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการใหหนวยงานที่เกีย่ วของเปนไปตาม
กําหนดระยะเวลา
8. จุดวิกฤตของผังกระบวนงานและแผนรองรับภาวะฉุกเฉินของกระบวนงาน
จุดวิกฤติของกระบวนงาน คือ การจัดสงหนังสือแจง
1. การสรางความเขาใจในแนวทางหลักเกณฑการประเมินผลการปฎิบัติราชการ
2. ก ารจัดสงผลการประเมินการปฎิบัติราชการลาชา ทําใหสงผลการประเมินไดไมทัน
กําหนดระยะเวลา
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน คือ
1. จัดประชุมสรางความเขาใจใหแกบุคลากรในสํานัก
2. ติดตามผลการประเมินการปฎิบัติราชการจากหนวยงานที่เกีย่ วของเปนระยะหรือจัดสง
เปนการภายในกอน โดยโทรสาร หรือ E-mail
9. การติดตามประเมินผล
9.1 ดําเนินการการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว โดย
หัวหนางานบุคลากร /หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ทุก 6 เดือน
9.2 สังเกตและรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรในสังกัดและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
10. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิเคราะหกระบวนการสนับสนุน โดยใช SIPOC MODEL สําหรับผูรับบริการ
กระบวนการ คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ

Supplier

ภายในสวนราชการ
1. กลุม/ฝาย/ศมร.ศธ.
2.
ศมร.สบย.
3.
ศพลย.
ภายนอกสวนราชการ
1. สอ.สป
2. หนวยงานในสังกัด
3. สพท.
4. สบย.ที่ ๑-๑๒

Input

กฎ ระเบียบ
ประกาศ หลักเกณฑ
และ วิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ
ตาม พ.ร.บ.ขาราชการ
พลเรือนสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๑
2. ทักษะความรูเชิง
วิชาการดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ การจัดทํา
ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมาย
3. อุปกรณ
สํานักงาน
4. ระบบสนับสนุน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เชน
การลา เงินเดือน
1.

Process

รับแจงรายละเอียด
แนวทาง หลักเกณฑ
วิธีการและกําหนด
ระยะเวลาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตาม พรบ.
ขาราชการพลเรือนสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๑
2. ศึกษา วิเคราะห
แนวทาง หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตาม พรบ.
ขาราชการพลเรือนสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๑
3. แจงหนวยงานใน
สังกัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของรับทราบแนวทาง
หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรวมทั้งกําหนด
ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ
4. จัดประชุมใหความรู
การจัดทําตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายใหบุคลากรใน
สังกัดทราบ
5. แจงหนวยงานใน
สังกัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของมอบหมายงาน
จัดทําและจัดสงตัวชี้วัด
และคาเปาหมายรายบุคคล
6. แตงตั้งคณะกรรมการ
กลางพิจารณากําหนด
มาตรฐานตัวชี้วัด
1.

Output

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติการของ
ขาราชการพลเรือน
สกก.

Custome

ขาราชการ ก.พ.
ในสังกัด สกก.

1.2 หมวด 6.1
วิเคราะหกระบวนการสนับสนุน โดยใช SIPOC MODEL สําหรับผูมีสวนไดสวนเสีย
(กระบวนการผลิต/พัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม)

Supplier

Input

Process

7. จัดประชุม
คณะกรรมการกลาง
พิจารณากําหนด
มาตรฐานตัวชี้วัด
8. จัดสงแบบฟอรม
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและ
แจงกําหนดระยะเวลา
ในการสงผลการประเมิน
ใหหนวยงานตนสังกัด
9. แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองผล
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
10. จัดทําบัญชีสรุป
รายละเอียดขอมูล
การปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสังกัด
11. จัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลการปฏิบัติ
ราชการ
12. ประกาศผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับดีมาก
และระดับดีเดน
13. สงสรุปผลการ
พิจารณาเสนอผูบังคับ
บัญชาระดับสูงพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
14. รับและแจงผลการ
ประเมินใหบุคลากรใน
สังกัดทราบ

Output

Custome

