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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง 
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม 
เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
  1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้การ 
ทํางานเป็นมืออาชีพและใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ 
บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่  เพ่ือขอการรับบริการที่ 
ตรงกับความต้องการ 
  1.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สอดคล้องกับการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 
2. ขอบเขต 
  คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมกระบวนการการจัดทําโครงการอบรมภายใน โรงเรียนเพ่ือพัฒนา 
สมรรถนะของบุคลากร ตั้งแต่ขั้นตอนการทบทวนผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร รวมถึงการ
สํารวจผลการประเมินสมรรถนะหลักและตามสายงานของบุคลากร การสํารวจความต้องการในการพัฒนา 
สมรรถนะของบุคลากร การกําหนดแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรประจําปีงบประมาณ วิธีการ 
การจัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การประเมินผลแผนพัฒนาสมรรถนะ จนถึงการสรุปทบทวนและ 
ทบทวนผลการดําเนินงานตามแผน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ 
การวางแผนปฏิบัติการ การจัดทําโครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 
3. คําจํากัดความ 
   ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
  คณะกรรมการกลั่นกรอง หมายถึง คณะกรรมการกลั่นกรองที่ถูกแต่งตั้งโดยผู้ อํานวย เพ่ือร่วมประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
  บุคลากร หมายถึง ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย 
  ผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ผลสําเร็จของงานที่ได้จากการตกลงร่วมกัน (Performance Agreement) 
ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดเป้าหมายและสิ่งบ่งชี้ที่แสดงถึงผลสําเร็จของงานของบุคคล 
(Personal KPI) อย่างชัดเจนในแต่ละรอบของการประเมิน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการประเมินค่าของข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ผลงานและคุณลักษณะอ่ืนๆ  
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ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กําหนดไว้อย่างแน่นอน ภายใต้การสังเกต จดบันทึกและประเมินโดย
หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผล  
ที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน  
  สมรรถนะ คือ คุณลักษณะของบุคคล ซึ่ง ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ 
ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอ่ืนๆ ซึ่งจําเป็นและสอดคล้องกับความเหมาะสม 
กับองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถจําแนกได้ว่าผู้ที่ จะประสบความสําเร็จในการทํางานได้ต้องมี
คุณลักษณะเด่นอะไรหรือลักษณะสําคัญอะไรบ้าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ สาเหตุที่ทํางานแล้วไม่ประสบ
ความสําเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการคืออะไร เป็น 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ผู้อํานวยการ มีหน้าที่ สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  คณะกรรมกลั่นกรองการประเมิน มีหน้าที่ มีส่วนร่วมการให้คะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  บริหารงานบุคคล มีหน้าที่ เพ่ือดําเนินการจัดทําข้อมูลนําเสนอ คณะกรรมการกลั่นกรองผลการ ปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลกรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
  งานบุคคล มีหน้าที่ เก็บรวบรวมสรุปเอกสารการประเมินผลจากผู้อํานวยการที่ทางคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของบุคลกรที่ได้ประเมินและส่งให้กับรองผู้อํานวยการงานอํานวยการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการประเมินผล และยอมรับผล
แบบประเมินที่ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประเมิน 
 
5. การตรวจเอกสาร  
1. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้  
  5.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการดําเนินการดังนี้ 
   การประเมินประจําปีงบประมาณละ 2 รอบ โดยแบ่งเป็น  

รอบที่ 1 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 
  รอบท่ี 2 เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน  
5.2 องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(Performance Agreement) ร้อยละ 70 และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (Competency) ร้อย
ละ 30 แบ่งโดย 
  องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance Agreement) ร้อยละ 70 ให้กําหนดตัวชี้วัดที่มี 
ความชัดเจนจากงานที่ได้รับมอบหมาย (Job Assignment) และประเมินผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานความสําเร็จ
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และผลสัมฤทธิ์ของงานโดยพิจารณาจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรงต่อเวลา หรือการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ในการประเมินนี้จะถูกประเมินโดยผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
  องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (Competency) ร้อยละ 30 ให้ประเมิน 
จากสมรรถนะตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกําหนด โดยให้ประเมินตั้งแต่ระดับที่ 1 
ถึงระดับที่คาดหวัง โดยกําหนดการประเมิน สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และ คุณลักษณะของบุคคล (Attributes) ซึ่งบุคคลนั้นจะแสดงออกเป็นวิธีคิด และพฤติกรรมในการทํางาน
ที่จะส่งผล ต่อการปฏิบัติงานของแต่ละคน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จ
ตามมาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานที่องค์กรได้กําหนดไว้ โดยสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะและสมรรถนะเฉพาะ 3 
สมรรถนะประกอบด้วย 
  1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบไปด้วย 5 สมรรถนะ 
   1.1 ความเป็นสวนดุสิต (SuanDusit Spirit)  
   1.2 ความมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จที่เป็นเลิศ (utmost) 
   1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Accumulate Knowledge and Skills to Expert) 
   1.4 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและทีมงาน (Networking and Teamwork) 
   1.5 การดํารงตนบนฐานของวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Discipline and  
         Ethic) 
   1.6  ความเข้าใจมหาวิทยาลัย (Understanding the University)  
  2. สมรรถนะเฉพาะ Functional Competency 
   1.1 ความรู้และทักษะที่จํ าเป็นสําหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ (Specific 
Knowledge and skills for Job) 
   1.2 การพัฒนานวัตกรรมจากฐานความรู้ (Innovation Thinking) 
   1.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน (Technology Application) (แบบการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน) 
 
๒. ความหมายของสมรรถนะ 
  สมรรถนะCompetency คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใน ปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจก 
บุคคลนั้นสร้างผล การปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ  
  สมรรถนะ คือองค์ประกอบ (Cluster) ของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Ski) และทัศนคติ (Attitudes) 
ของปัจเจกบุคคล ที่มีอิทธิพลอย่างมาก ต่อผลสัมฤทธิ์ของ การทํางานของบุคคลนั้น ๆ เป็นบทบาท หรือ ความ
รับผิดชอบซึ่งสัมพันธ์กับ ผลงานและสามารถวัดค่าเปรียบเทียบ กับเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถ พัฒนาได้โดยการ
ฝึกอบรม  
  สมรรถนะตรงกับภาษาอังกฤษ Competency หรือ Competence หมายถึง คุณลักษณะที่มีส่วนช่วย ให้
บุคคลสามารถผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพหรือผลงานที่ดีเยี่ยม 
  สมรรถนะ คือ กลุ่มของความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งกําหนดพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือให้บรรลุถึง 
ความต้องการของงานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรและทําให้บุคคลมุ่งม่ันไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ  



4 
 

  สมรรถนะ คือ ระดับของความสามารถในการปรับใช้กระบวนทัศน์ (Paradigm) ทัศนคติ พฤติกรรม 
ความรู้ และทักษะเพ่ือการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
บุคคลในองค์กร 
  สมรรถนะ คือ สิ่งซึ่งแสดงคุณลักษณะ และคุณสมบัติของบุคคล รวมถึงความรู้ทักษะและพฤติกรรมที่ 
แสดงออกมา ซึ่งทําให้บรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป  
 
แนวคิดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  การประเมินผลการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการคือ  
  1) เน้นเรื่องผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน (results oriented)  
  2) ยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร (focus on goals or objectives) 
  3) ต้องมีส่วนร่วมกับผู้บริหารในการกําหนดเป้าหมายงาน (mutual goal setting between supervisor 
and employee) 
  ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าเมื่อบุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์วัดความสําเร็จของการทํางานแล้ววิธีการเช่นนี้จะทําให้บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจในงานและ
ทําให้มีความกระตือรือร้นที่จะทําให้งานบรรลุเป้าหมาย ช่วยลดความสับสนในการทํางาน เพราะบุคลากรในองค์กร
จะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย ความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงานมีความสําคัญทั้งต่อบุคลากรและองค์กรดังนี้ คือ 
  1. ความสําคัญต่อบุคลากร บุคลากรในองค์กรย่อมต้องการทราบว่า ผลการปฏิบัติงานของตนเป็นอย่างไร
มีคุณค่าหรือไม่เพียงใดในสายตาของผู้บริหาร มีจุดบกพร่องที่ควรจะต้องปรับปรุงหรือไม่ เมื่อมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและแจ้งผลให้บุคลากรในองค์กรทราบ ก็จะได้รับรู้การปฏิบัติงานเป็นอย่างไร หากไม่มีการประเมินผล 
บุคลากรในองค์กรก็ไม่มีทางรู้ถึงผลการปฏิบัติงานของตนว่ามีส่วนใดที่ควรจะคงไว้และส่วนใดควรจะปรับปรุง 
บุคลากรทีม่ีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีอยู่แล้วก็จะได้เสริมสร้างให้มีผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 
  2. ความสําคัญต่อผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรแต่ละคนย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
โดยส่วนรวมในความรับผิดชอบของผู้บริหาร การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลกรในองค์กรจึงมีความสําคัญ
ต่อผู้ผู้บริหาร เพราะจะทําให้รู้ว่าบุคลากรมีคุณค่าต่องานหรือต่อองค์กรมากน้อยเท่าใด จะหาวิธีส่งเสริมรักษาและ 
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอย่างไร ควรจะให้ทําหน้าที่เดิมหรือสับเปลี่ยนโอนย้ายหน้าที่ไปทํางานใด 
จึงจะได้ประโยชน์ต่อองค์กรยิ่งขึ้น หากไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานก็ไม่สามารถจะพิจารณาในเรื่องเหล่านี้ได้ 
    3. ความสําคัญต่อองค์กร เนื่องจากผลสําเร็จขององค์กรมาจากผลการปฏิบัติงานของบุคลการในองค์กรแต่
ละคน ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรจะทําให้รู้ว่าบุคคลในองค์กรแต่ละคนปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรอยู่ในระดับใด มีจุดเด่นหรือจุดด้อยอะไรบ้าง เพ่ือองค์กรจะได้หาทางปรับปรุงหรือ
จัดสรรบุคลากรในองค์กร ให้เหมาะสมกับความสามารถซึ่งจะทําให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญ และมีประโยชน์ต่อการบริหารงานดังที่กล่าวมา 
หน่วยงานต่างๆ จึงกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นภายในหน่วยงานของตน การวางระบบการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญจําเป็นต้องดําเนินการอย่างรอบคอบ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
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ติดตามมาในภายหลังจากที่นําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ เช่น การต่อต้านจากผู้ที่ทําหน้าที่ประเมิน 
การไม่ยอมรับของบุคลากรผู้รับการประเมิน การไม่สามารถสรุปผลการประเมินได้หลังจากที่ทําการประเมินแล้ว 
เป็นต้น 
 
ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ในการบริหารงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์มากกว่าเพ่ือเพ่ิมหรือจ่ายค่าตอบแทนแก่ 
บุคลากรในองค์กร เพราะผลที่ได้จากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานมีคุณค่าต่อการพัฒนางานและมีคุณค่าต่อการ 
บริหารงานดังนี้ 
1. ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานอย่างเป็นธรรม  
2. สร้างแรงจูงใจและให้รางวัลตอบแทนบุคลากรที่มีผลงานได้มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ผู้บริหารทุกคน  
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีความแม่นยําในการประเมิน  
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีเครื่องมือหลักช่วยในการประเมิน 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการแจ้งผลการประเมินและหารือผลการประเมินผลการ ปฏิบัติง าน 
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการดําเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
  
Work flow กระบวนการ/งาน 
 
ชื่อกระบวนการ  ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
ข้อกําหนดสําคัญของกระบวนการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สามารถส่งผลการ
ประเมินให้กับคณะกรรมพิจารณากลั่นกรองได้ตามระยะเวลาและเอกสารที่จัดส่งมีความถูกต้องครบถ้วนตามที่งาน
บุคคลกําหนด 
ตัวช้ีวัดสําคัญของกระบวนการ ร้อยละของผลการประเมินจําแนกตามจํานวนบุคลากรในโรงเรียนได้ร้อยละ 100 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
1  1 วัน -ตรวจสอบความถูก

ต้อง 
-เอกสาร, คุณสมบัติและ
เงื่อนไข ที่เป็นไปได้ตาม
ข้อบังคับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย 
 

1.รูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ 
2.วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 
 

งานบุคคล 

2  1 วัน -ประสานงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง 
-จัดทํากําหนดการ
ประเมิน 
-งานบุคคลทํา
บันทึกเชิญประชุม 
เรื่องการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

-ประสานงานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรอง 
ตามวันและเวลาที่กําหนด 
-ตรวจสอบความถูกต้อง
และชัดเจนของบันทึกก่อน
การเชิญประชุม 

-บันทึกเชิญประชุม
และกําหนดการในการ
เชิญประชุม 

งานบุคคล 

 

งานบคุคลรบัเอกสาร 

การประเมิน 

บนัทกึเชิญคณะกรรมการ

กลั่นกรองประชมุ เรือ่งการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
3  1 วัน -งานบุคคลทํา

บันทึกชี้แจงให้
ข้าราชการและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทราบผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

-ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษารับทราบผล
การประเมินการ
ปฏิบัติงานในรอบการ
ประเมินนั้นๆ 

-บันทึกชี้แจง
รายละเอียดการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-ข้อบังคับสพม.36ว่า
ด้วยเรื่องการประเมิน
เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปีงบประมาณ 
 
 
 

งานบุคคล 

4  2 วัน -คณะกรรมการ
กลั่นกรองประชุม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-ผู้เกี่ยวข้องสรุปผล
และให้คะแนน 
-งานบุคคลเก็บ
รวบรวมข้อมูล
สรุปผลจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 

-คณะกรรมการกลั่นกรอง 
สรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-ผู้บริหารพิจารณา 
-งานบุคคลนําแบบสรุปผล
ที่ได้ดําเนินการในขั้นตอน
ต่อไป 

1.รายชื่อผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
2.เอกสารบัญชีสรุปผล
การประเมิน 
3.ข้อมูลการประเมิน
ย้อนหลัง 10 ปี 
4.อุปกรณ์เครื่องเขียน 
เครื่องคิดเลข 

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง 

 
 
 

บนัทกึแจง้เวยีนให้
บคุลากรทราบ เรือ่งการ

ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน 

ประชมุคณะกรรมการ

กลั่นกรอง 

ผลการปฏิบตัิงาน 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
5  1 วัน -งานบุคคลแจ้งผล

การประเมินให้กับ
ข้าราชการและ
บุคลากรทางการ
ศึกษารับทราบเป็น
รายบุคคล 
 
 
 
 

-ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาลงนาม
รับทราบผลการประเมิน
การปฏิบัติงานในรอบการ
ประเมินนั้นๆ 

-เอกสารผลการ
ประเมินรายบุคคล 
 
 

งานบุคคล 

6  1 วัน -งานบุคคล
ตรวจสอบเอกสาร
และสรุปผลเพื่อส่ง
ผอ. 
-ทําบันทึกส่ง
สรุปผลการรายงาน
การประเมิน ผอ.
ทราบ 
-สําเนาเก็บข้อมูล
และไฟล์เอกสารไว้ 
 
 
 

-เอกสารมีความถูกต้อง
และชัดเจนตามข้อบังคับ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย เชียงราย 
-เก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ใน
ระบบ 
 

-บัญชีสรุปผลการ
ประเมินการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือพิจารณา
ความดีความชอบ 
-แบบข้อตกลงการ
ประเมิน 
-แบบสรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามกรอบที่
สพม.36 กําหนด 
-บันทึกขอส่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

งานบุคคล 

รายงานผลการประเมิน
การปฏิบตัิงาน 

สง่รายงานสรุปผลการ

ประเมินและจดัเก็บขอ้มลู 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. งานบุคคลรับเอกสารการประเมิน 
 

1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดตัวอักษรในบันทึกที่ได้รับ 
โดยเฉพาะ รายชื่อ-สกุล ตําแหน่ง โดยเช็คกับแฟ้มประวัติบุคลากร 
ดูจาก ฐานข้อมูลรายชื่อและตําแหน่งของบุคลากร  
1.2 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 
1) รายชื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือพิจารณาความดี 
ความชอบ 
2) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ โรงเรียน 
(ประกอบด้วย ๑.แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  
3) บันทึกกําหนดส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ เพ่ือเพ่ิม
ค่าจ้าง หมายเหตุ : ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกด ตัวอักษร
ในเอกสารที่ได้รับ  

2. บันทึกเชิญคณะกรรมการ กลั่นกรอง
ประชุม เรื่องการประเมินผลปฏิบัติงาน 
 

- ประสานงานคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน เรื่องวัน
และเวลา ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 - จัดทํากําหนดการวันและเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
- จัดทําบันทึกและส่งหนังสือเชิญการประชุมถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผล การปฏิบัติงาน เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

3. บันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ  
 

- จัดทําบันทึกชี้แจงข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้ทราบ
ถึงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ผล
การประเมิน 
 

- จัดเตรียมเอกสารและเครื่องมือที่เข้าประชุมประกอบไปด้วย  
1) รายชื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือพิจารณาความดี
ความชอบ  
2) เอกสารบัญชีสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพ่ือ
พิจารณาความดี ความชอบ โดยแยกเป็นเฉาะตําแหน่งข้าราชการ
ครู ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย  
1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  
3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบที่กําหนด  
4. ข้อมูลผลการประเมินย้อนหลัง ๘ รอบการประเมิน ข้อมูลจาก
แฟ้มแบบ ประเมินย้อนหลัง ของข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
5. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เพ่ือเปิดให้คณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินดู ผลงานแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) 
ซึ่งแฟ้มสะสมผลงาน อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
สมรรถนะการทํางานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามกรอบสมรรถนะของโรงเรียน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ สาย
วิชาการ และสายสนับสนุน โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การประเมิน 
(พฤติกรรมการปฏิบัติงาน)  
6. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องคิดเลขเพ่ือใช้ในการ
คํานวณค่าผลของ การประเมิน  
- จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ งานโดย
เป็นไป ตามวันเวลาที่ได้กําหนดไว้ในกําหนดการ  
-  คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลของการปฏิบัติ งาน
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งดูจาก แฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) โดยมีเจ้าหน้าที่งานบุคคลเป็นคน 
เปิดข้อมูลให้คณะกรรมการฯคิดวิเคราะห์เป็นรายบุคคล และดูผล
จากการ ประเมินย้อนหลัง ๔ รอบการประเมิน ประกอบการ
พิจารณา เพ่ือให้คะแนน (ใช้เอกสารบัญชีสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือพิจารณาความดี ความชอบ 
- คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลรวบรวมและส่ง
คะแนนให้ผู้บริหาร สูงสุดสรุปผลเพื่อพิจารณาเพื่อให้คะแนน และ  
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ผล
การประเมิน (ต่อ) 
 

ลงนามรับทราบ (ใช้เอกสารแบบ สรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของโรงเรียน 
 - งานบุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสรุปผลจากผู้อํานวยการ
โรงเรียน ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 

5. รายงานผลการประเมินให้ข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาทราบ 
 

- นําเอกสารแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ประเมินแล้วให้ข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาลงนามรับทราบเป็นรายบุคคล ผู้
ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมิน ร่วมกัน
จึงลงรายมือชื่อรับทราบ 
 - ถ่ายสําเนาแบบสรุปการประเมินผลรายบุคคลให้กับบุคลากรที่
ลงนามรับทราบ เก็บฉบับจริงส่งงานบุคคล 

6. ส่งรายงานสรุปผลการ ประเมินและ
จัดเก็บข้อมูล 

- เอกสารที่ต้องนําส่งงานบุคคลได้แก่  
1) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษารายบุคคล 
2) บัญชีสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพ่ือพิจารณาความ
ดีความชอบ  
3) บันทึกเรื่องขอส่งเอกสารการประเมินข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 - ตรวจสอบเอกสารอีกครั้งว่าครบถ้วนหรือไม่  
- สําเนาเก็บข้อมูล เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลแบบประเมินย้อนหลังของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

 
8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานจําเป็นต้องศึกษาองค์ความรู้ตาม 
ข้อกําหนดและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

- ข้อบังคับของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
- ข้อบังคับของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
- ประกาศของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
- ข้อบังคับของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
- สมรรถนะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย  
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- แนวทางการใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัย เชียงราย 
- บัญชีสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ  
- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ประกอบด้วย 
1) การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน  
2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  
3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบที่กําหนด - คู่มือการใช้งาน e-Portfolio 

 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 

โรงเรียนสามารถส่งผลการประเมินให้กับงานบุคคลได้ตามระยะเวลาและเอกสารที่จัดส่งมีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่งานบุคคลกําหนด (ร้อยละ 100) 
 
10. ระบบติดตามประเมินผล 

ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการต้องส่งรายงานสรุปงานบุคคล ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ สําคัญของ
กระบวนการ และมาตรฐานคุณภาพงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งส่งสรุปปัญหาและความเสี่ยงต่อการ บรรลุ
ข้อกําหนดที่สําคัญ ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ และมาตรฐานคุณภาพงานในแต่ละขั้นตอนที่พบ โดยจัดทํา
เป็นรายงานสรุปส่งให้ผู้บริหาร โดยจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ แนวทางในการ ปฏิบัติงาน ตาม
ระยะเวลาและคุณภาพงานที่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพงาน เพ่ือพิจารณาประเมิน สมรรถน ะในการ
ปฏิบัติงาน 
 
11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
  1) รายชื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ  
  2) เอกสารบัญชีสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ  
  3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของโรงเรียน ประกอบด้วย 

3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบที่กําหนด 

  4) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของโรงเรียน 
  5) ข้อมูลผลการประเมินย้อนหลัง 10 รอบการประเมิน  
  6) แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio)  
  7) บันทึกกําหนดส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการบันทึกกําหนดส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  
  8) บันทึกเชิญการประชุมและกําหนดการในการเชิญการประชุม  
  9) บันทึกชี้แจงรายละเอียดการประเมินผลปฏิบัติงาน  
  10) บันทึกขอส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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๑๒. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
1) บัญชีสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ  
๒) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของโรงเรียน ประกอบด้วย 

1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  
3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบท่ีกําหนด 
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ปัญหา/ ความเสี่ยงสําคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

ที ่ ผังกระบวนการ 
 

ปัญหา/ ความเสี่ยงสําคัญที่พบในการ
ปฏิบัติงาน 

 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ ลดความเสี่ยง 

1  
 
 
 
 
 

- การได้รับเอกสารจากหน่วยงานจากงาน
บุคคลเกิดความล่าช้าไม่ตรงในระยะเวลาการ
ประเมินผล 
 

-  โทรติ ดต่ อประสานงานสอบถาม
เจ้าหน้าที่เรื่องการประเมินผลบุคลากรที่
งานบุคคล 
 

2  
 
 
 
 
 
 

-เกิดความไมส่ะดวกในเรือ่งวนัและเวลาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลในการนดั
ประชมุ 

-ติดต่อประสานงานตรวจสอบวันและ
เวลาของคณะกรรมการกลั่นกรอง โดย
ประสานงานล่วงหน้าเพ่ือนัดวันประชุม
กันวิเคราะห์ให้ตรงกันเพ่ือประเมินผล
ปฏิบัติงาน 

3  
 
 
 
 
 
 

-บุคลากรบางท่านไม่อยู่ในการรับทราบเรื่อง
การประเมินผลอาจติดภารกิจราชการทํางาน
นอกสถานที่, ลา 
 

-แจ้งให้ทราบเรื่องการประเมินผลทาง
โทรศัพท์หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ 
เช่น ทางไลน์, อีเมล์ 

งานบคุคลรบั 

เอกสารประเมิน 

บนัทกึเชิญคณะกรรมการกลั่นกรอง
ประชมุ เรือ่งการประเมินผล

ปฎิบตัิงาน 

บนัทกึแจง้เวยีนใหบ้คุลากรทราบ 
เรือ่งการประเมินผลปฎิบตัิงาน 
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ที ่ ผังกระบวนการ 
 

ปัญหา/ ความเสี่ยงสําคัญที่พบในการ
ปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ ลดความเสี่ยง 

4  
 
 
 
 
 

-เตรียมข้อมูลเอกสารในการประชุมไม่ครบ 
-ระบบสัญญาณสื่อสารทางอินเตอร์เนตมี
ความบกพร่อง 

-จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้พร้อม โดย
ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง 
-จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมิน เ พ่ือป้องกันระบบสัญญาณ
สื่อสารขัดข้องและตรวจเช็คข้อมูลก่อน
การประเมินผล 
 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บุคลากรบางท่านไม่อยู่ในการรับทราบเรื่อง
ผลการประเมินอาจติดภารกิจราชการนอก
สถานที่, ลา 

-แจ้งให้ทราบเรื่องการประเมินผลทาง
โทรศัพท์หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ 
เช่นทางไลน์, อีเมล์ และทําการลงนาม
รับทราบแทน โดยสําเนาหลักฐานเก็บไว้
ให้ 

6  
 
 
 
 
 

-  

ประชมุคณะกรรมการ
กลั่นกรอง 

รายงานผลการประเมินใหข้า้ราชการ
และบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

สง่รายงานสรุปผลการ
ประเมินและจดัเก็บขอ้มลู 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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งานการจัดทําข้อมูลภาครัฐระบบไฟล์อิเลคทรอนิก 
 ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล เป็นระบบฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลางเนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงรายเป็นหน่วยเบิกตรง เพื่อประโยชน์ในเรื่องของประวัติข้อมูลข้าราชการ การรับบําเหน็จดํารงชีพ สิทธิ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล งานระบบ
บําเหน็จบํานาญสําหรับข้าราชการ ระบบบําเหน็จค้ําประกัน  
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตามรูปแบบ ก.ค.ศ.16 ได้ 
2.เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บสําเนาเอกสารหลักฐานที่สําคัญของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตามรูปแบบ ก.ค.ศ.16 ได้ 
3.เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพ่ิมรายชื่อบุคคลในครอบครัวของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตามรูปแบบ ก.ค.ศ.16 ให้รับสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 
 
รายละเอียดของระบบ 
ความหมาย 
 “ผู้ใช้”  หมายความว่า เจ้าหน้าที่นายทะเบียนประวัติหรือเจ้าหน้าที่ๆผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตามและเข้าถึงระบบ
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
 “การเข้าสู่ระบบ” หมายความว่า การเข้าใช้งานระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ตามสิทธิ์ที่กําหนด 
 “หน้าหลัก”  หมายความว่า คําท่ีใช้เรียกหน้าแรกของเว็ปไวต์ โดยเป็นทางเข้าหลักของเว็ปไซต์เมื่อเปิดเว็ปไซต์นั้นขึ้นมาภายในหน้าหลักจะมีข้อความ
หรือสัญลักษณะที่เชื่อมโยงต่อไปยัง หน้าอื่นๆ 
 “เมน”ู หมายความว่า รายการคําสั่งต่าง ๆ ซึ่งมีไว้ในเลือกใช้งานตามชื่อหรือสัญลักษณ์ที่แสดงในระบบทะเบียนประวัติ 
 “ไฟล์” หมายความว่า เอกสารที่อยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสทีใ่ชนําเขาหรือสงออก ในระบบทะเบียน ประวัติอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดกําหนดขนาดและ
รูปแบบไวในคูมือนี้ “แนบเอกสาร” หมายความวา การเลือกไฟลที่ตองการเพ่ืออัพโหลดเขาสูระบบ 
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ขั้นตอนในการเขาใชงานระบบ  
1. เขาไปที่ URL www.pwa.cgd.go.th โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเว็บเบราว์เซอร์ ชื่อ เอกซ์พลอเรอร์ (Internet Explorer) เท่านั้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. จะปรากฏหน้าต่างเข้าสู่ระบบ Login เข้า e-pension โดยใส่รหัส User Name และ password ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดมาให้ 
     จากนั้นคลิกเขาสูระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

http://www.pwa.cgd.go.th/
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3. จะเขาสูหนาตางการเขาใชงานระบบข้อมูลภาครัฐ e-pension 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จะปรากฏรายละเอียดบันทึกทะเบียนประวัติข้อมูลทั้งหมด หากจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลให้ใส่รหัสบัตรประชาชน 13 หลังของ
ข้าราชการนั้นๆ นายทะเบียนผู้ได้รับการแต่งตั้งจากกรมบัญชีกลางสามารถดําเนินการได้ หลังการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลหรืออ่ืนๆจะเกิด
สิทธิ์หลังบันทึก 15 วัน 
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แถบเมนูตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แถบการบริหารจัดการ เป็นแถบเมนูคําสั่งที่ใช้บ่อยโดยจะแบ่งส่วนเมนูย่อย ๆ อีก 13 แถบเมนู โดยส่วนใหญ่การใช้งานในระบบทะเบียนประวัติเมนู
ที่ใช้งานบ่อยจะเป็นเมนู 

- ประวัติบุคลากรภาครัฐ 
- ที่อยู่ 
- บุคคลในครอบครัว 
- บุคคลอื่น 
- ตรวจสอบการจ่ายเงินบํานาญฯ 
- ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ 
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การเพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ 
1. ให้ทําการคลิกไปที่แถบระบบบริหารจัดการ แล้วเลือกเมนูคําสั่ง เพ่ิมบุคลากร จะปรากฏหน้าต่างดังภาพข้างล่าง 

 
 
 
 
 
 

 
2. คลิกท่ีแถบเมนูเพ่ิมข้อมูลต่างๆ ของข้าราชการ โดยขอมูลที่กรอกจะตองไมผิดพลาดหรือผิดพลาดใหนอยที่สุด คือ ขอมูลเลขประจําตัวประชาชน และ

วันเดือนปเกิดเม่ือกรอกรายละเอียดทั้งหมดแลวใหทําการกดบันทึก 
3. การเพ่ิมข้อมูลให้ทําการคลิกในส่วนของแถบคําสั่งที่อยู่ทางมุมบนขวามือโดยแต่ละแถบคําสั่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- บันทึกข้อมูล ก.ค.ศ. 16 ใช้สําหรับบันทึกและเพ่ิมข้อมูลลงในระบบทะเบียนประวัติเมื่อคลิกที่คําสั่งจะปรากฏหน้าต่าง 
- การเพ่ิมข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้ทําการคลิกท่ีแถบเครื่องมือรูป ในส่วนของคอลัมน์นั้น ๆ จะปรากฏหน้าต่างแก้ไขข้อมูลดังภาพ 

ทําการเพิ่มขอมูลแกไขขอมูลแลวทําการบันทึก 
- ระบบข้อมูลภาครัฐ ใช้สําหรับจัดเก็บข้อมูลสิทธิ์ต่างๆของข้าราชการบุคคลนั้น 
 

การจําหนายขอมูลออกจากระบบไปไวในฐานขอมูลกลางในกรณีที่ขาราชการ ยาย เกษียณอาย ุราชการ ลาออก เสียชีวิต  
 
1. เขาไปที่เมนูแถบคําสั่งระบบโอนย้ายไปฐานกลาง 
2. เลือกที่แถบคําสั่งออกจากราชการ จะปรากฏหน้าต่าง 
3. คนหาชื่อ สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน สถานศึกษา หรืออยางใดอยางหนึ่งของขาราชการที่จะยาย เกษียณอายุราชการ ลาออก หรือเสียชีวิต 

ดังภาพ 
4. จากนั้นคลิกท่ีสาเหตุการออกจากราชการของขาราชการที่จะทําการจําหนายขอมูลออกจากระบบ เมื่อคลิกท่ีจําหนายแลวจะปรากฏหนาจอ 
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การย้ายภายในเขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน 
 
1. เข้าไปทีห่น้า สืบค้นข้อมูล 
2. กรอกข้อมูลเพื่อทําการค้นหาข้าราชการที่จะย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกัน 
3. คลิกท่ีรูปแว่นขยายที่แถวเมนูในตารางขวามือ จะปรากฏหน้าจอดังภาพข้างล่าง 
4. คลิกท่ีไอคอนแถบคําสั่งดานขวามือมุมบนอันแรกจะปรากฏหนาจอ 
5. คลิกท่ีแถบมุมบนด้านขวามือตรง หมวดอ่ืน ๆ 
6. จากนั้นเลือกไปที่แถบคําสั่ง การรับราชการปัจจุบัน จะปรากฏหน้าจอ 
7. คลิกท่ีค้นหาเพ่ือทําการแก้ไข จะปรากฏหน้าจอ 
8. ทําการคลิ๊กโอนย้ายไปในส่วนของหน่วยงานให้เป็นโรงเรียนที่จะทําการย้ายไปภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่เดียวกันหากเป็นหน่วยเบิกและให้

โทรศัพท์แจ้งโรงเรียนที่ข้าราชการจะย้ายไปคลิ๊กรับข้อมูล เพราะหากหน่วยงานปลายทางไม่คลิ๊กรับภายใน 15 วัน หากข้าราชการนั้นเจ็บป่วย
จะต้องสํารองเงินออกไปก่อนยังไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกตรงได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน  

9. กรณีโรงเรียนปลายทางท่ีข้าราชการจะย้ายไปไม่ใช่หน่วยเบิกตรง ให้นายทะเบียนโอนย้ายไปที่สพม.ที่โรงเรียนปลายทางสังกัด 
 
การเขียนบันทึกคําร้องขอแก้ไขข้อมูล 
 
  เปนสวนของระบบที่ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล หากมีขอมูลในสวนไหนผิด 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเขียนบันทึกคํารองยื่นเพ่ือขอแกไขขอมูลในระบบได โดยเจาหนาที่ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกสสามารถ 
เขาไปตรวจสอบการยื่นคํารองและขอแกไขขอมูลเพื่อที่จะไดทําการแกไขขอมูล ใหถูกตองไดโดยเขาไปที ่

1. เข้าไปที่แถบคําสั่งจัดการแก้ไขข้อมูล 
2. ดําเนินการแก้ไขข้อมูลตามที่ข้าราชการเจ้าของสิทธิ์นั้นๆ เขียนคําร้องขอแก้ไขข้อมูลเป็นอันเสร็จสิ้น 
3. หลังเจ้าหน้าที่ทะเบียนข้อมูลภาครัฐบันทึกส่งทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางกรมบัญชีตรวจสอบและแจ้งสิทธิ์ภายใน 15 วัน 
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สรุปกระบวนการทํางาน 

การจัดทําทะเบียนประวัติข้อมูลภาครัฐ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-pention 
 

ลําดับ ผังกระบวนงาน รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ข้าราชการเจ้าของสิทธิ์เขียนคํา

ร้องแนบหลักฐานยื่นต่อนาย
ทะเบียนข้อมูลภาครัฐ 

เขียนบันทึกขอมูลของขาราชการลงแบบคําร้อง
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่งานบุคคล 

ข้อมูลถกูต้องครบถ้วนพร้อม
หลักฐานประกอบ 

ข้าราชการเจ้าของสิทธิ์ 

2 นายทะเบียนข้อมูลภาครัฐรับคํา
ร้องพร้อมหลักฐาน 

รับข้อมูลประวัติของข้าราชการจากเจ้าหน้าที่
งานบุคคล 

ข้อมูลครบถ้วนพร้อม
หลักฐานประกอบ 

เจ้าหน้าที่งานบุคคล 

3 กรอกขอมูลทะเบียน ประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์ 

กรอกขอมูลทะเบียนประวัติ กพ.7
อิเล็กทรอนิกส (เพ่ิม, แกไข, จําหนาย) 

ข้อมูลครบถ้วนพร้อม
หลักฐานประกอบ 

นายทะเบียนข้อมูลภาครัฐ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

4 ส่งคืนเอกสารข้อมูลทะเบียน
ประวัติ 

สงคืนขอมูลภาครัฐของขาราชการ  
ใหเจาหนาที่งานบุคคลและเก็บใสตูเกบ็
หลักฐานข้อมูลภาครัฐตอไป 

ข้อมูลครบถ้วนพร้อม
หลักฐานประกอบ 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ประวัติ 

 
 

 
 
การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคูมือ  

ใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคูมือ ตามระยะเวลาผลการปฏิบัติงานประจําปเพ่ือบันทึกขอมูลงานข้อมูลภาครัฐ 
อิเล็กทรอนิกส โดยใหผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตามลําดับ ตั้งแตเจาหนาที่งานทะเบียนประวัติ ผูอํานวยการ 
กลุมบริหารงานบุคคล รองที่ดูแลรับผิดชอบกลุมบริหารงานบุคคล และรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เขต 36 ทราบ 
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งานการจัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 
 
หมายเหตุ การดําเนินการเป็นตามกําหนดระยะเวลานี้ในกรณีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ในส่วนระยะเวลาการรับบัตรคืนจากสพม.36 ไม่สามารถกําหนดได้
ขึ้นอยู่กับกระบวนการทํางานของสพม.36 
 
 
 
 

ขา้ราชการเขียนค าขอมีบตัร (1 นาที)

เจา้หนา้ท่ีงานบคุลากรตรวจสอบหลกัฐาน (1 นาที)

ท าหนงัสือป่ะหนา้ถงึงานบคุลากรส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 36

(5 นาที)
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 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอํานวยการ ได้สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดทําและขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้รับความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องเป็น
แนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
 
ประเภทบุคลากรที่กําหนดให้มีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 พระราชบัญญัติประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 4 กําหนดประเภทบุคลากรที่กําหนดให้มีบัตรประจําตัวเจ้าที่ของรัฐไว้ ดังนี้ 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ 
 -ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 -ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 -ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
 -พนักงานราชการ 
2.เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพันจากตําแหน่งโดยมีสิทธิ์ได้รับบําเหน็จบํานาญตามกฏหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 
อายุของบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 
1.บัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอายุไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันออกบัตร 
2.บัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีวาระการดํารงตําแหน่งน้อยกว่า 6 ปีให้ใช้ได้จนถึงวันที่ผู้ถือบัตรครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
3.บัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบําเหน็จบํานาญที่ใช้ได้ในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ให้คงใช้ได้ตลอดชีวิต 
4.บัตรประจําตัวสําหรับพนักงานราชการ มีอายุตามกําหนดสัญญาจ้างตามกรอบพนักงานราชการนับแต่วันออกบัตร 
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1.การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
    1.1การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวใหม่ให้ยื่นภายใน 30 วัน กรณีดังนี้ 
 -บัตรหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
 -บัตรประจําตัวหมดอายุ 
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 -การเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 
 -เปลี่ยนตําแหน่งหรือย้ายสังกัด 
   1.2ให้กรอกแบบคําขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตรงกับประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ประเภทลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ประเภทพนักงานราชการ ดังนี้ 
   1.3ให้ลงลายมือชื่อผู้ขอมีบัตร ลายมือชื่อใต้กรอบรูปให้ครบถ้วน (2 แห่ง) และควรเป็นลายมือชื่อแบบเดียวกัน 
   1.4หมู่โลหิตให้เขียนเป็นภาษาไทย เช่น หมู่โลหิต โอ เอ เอบี เป็นต้น 
   1.5กรณีการกรอกตําแหน่งสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีวิทยฐานะในช่องตําแหน่งให้ระบุชื่อตําแหน่ง  เช่น ตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการ ครู ลูกจ้างประจํา เป็นต้น สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ ในช่องตําแหน่งให้ระบุเฉพาะวิทยฐานะ เช่น ตําแหน่ง 
ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการชํานาญการ ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ เป็นต้น 
   1.6การกรอกคํานําหน้านามว่า ดร. ไม่สามารถนํามาใช้เป็นคํานําหน้านามในการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ (อ้างอิงหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/745 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552) 
   1.7สําหรับข้าราชการบํานาญการกรอกตําแหน่งให้กรอกตําแหน่งตามประกาศเกษียณหรือตําแหน่งตามคําสั่งให้ออกจากราชการ มิใช่กรอกตําแหน่งว่า 
“ข้าราชการบํานาญ” เช่น ตําแหน่งตามประกาศเกษียณอายุราชการ คือ ตําแหน่งครู ให้กรอกว่าตําแหน่ง “คร”ู ตามด้วยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 
   1.8การจัดส่งแบบคําขอมีบัตรประจําตัว ให้สถานศึกษาจัดส่งเพียงต้นฉบับ 1 ฉบับ เท่านั้น 
 
2.หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 2.1แบบคําขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ 
 2.2แนบสําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จํานวน 1 ฉบับ 
 2.3แนบสําเนาบัตรเก่าทุกครั้งที่ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวฯใหม ่
 2.4กรณีบัตรสูญหายแนบใบแจ้งความของสถานีตํารวจ 
 2.5กรณีย้ายสถานศึกษาและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่ เปลี่ยนตําแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะให้แนบสําเนาคําสั่งแต่งตั้ง เปลี่ยนตําแหน่งและ
เลื่อนวิทยฐานะ 
 2.6กรณีครผูู้ช่วยบรรจุใหม่ให้แนบสําเนาคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
 2.7กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนคํานําหน้านาม เปลี่ยนยศจากกระทรวงกลาโหมแล้วแต่กรณี 
 2.8กรณีบัตรชํารุด ให้แนบบัตรที่ชํารุดหากไม่สามารถส่งบัตรที่ชํารุดได้ให้บันทึกแจ้งสาเหตุการชํารุด 
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 2.9กรณีลูกจ้างประจําเปลี่ยนตําแหน่งให้แนบคําสั่งที่ได้รับการเปลี่ยนตําแหน่งใหม่ 
 2.10ข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือน หากเป็นการขอมีบัตรครั้งแรกให้แนบประกาศเกษียณหรือคําสั่งให้ออกจากราชการ
หรือหนังสือสั่งจ่ายบํานาญจากกรมบัญชีกลาง 
 2.11พนักงานราชการให้แนบสําเนาสัญญาจ้างพร้อมหลักฐานข้างต้นทุกครั้งที่ยื่นขอมีบัตรฯ 
 
3.รูปถ่าย 
 3.1รปูถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป ขนาด 2.5x3 ซม. ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐทีต่นสังกัด ชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน การประดับเครื่องหมายให้ตรงกับชั้นหรือระดับปัจจุบันในวันที่ยื่น
คําขอมีบัตร 
 3.2ข้าราชการสตรีไทยมุสลิมที่มีความประสงค์จะใช้ผ้าคลุมศีรษะถ่ายรูปทําบัตรให้ใช้รูปถ่ายที่แต่งกายสุภาพ และรูปถ่ายที่มีผ้าคลุมศีรษะต้องเห็นรูป
หน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปากและคาง 
 3.3รูปถ่ายข้าราชการบํานาญแต่เช่นเดียวกับข้าราชการประจําการ เว้นแต่ให้ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย และเครื่องหมาก
อักษร นก ทําด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบสูง 2 ซม. ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา การประดับเครื่องหมายให้ตรงกับชั้นหรือระดับปัจจุบันในวันที่ยื่นคําร้อง
หรือหากมีความจําเป็นไม่สามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการได้ ให้แต่งกายสุภาพ ชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน 
 3.4รูปถ่ายลูกจ้างประจําของส่วนราชการให้แต่งกายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจํา พ.ศ. 2527 โดยดูตามหมวด
ฝีมือ และหมวดแรงงาน แต่หากไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้ขอให้แต่งกายด้วยชุดสากลนิยม  
 3.5รูปถ่ายลูกจ้างประจําของส่วนราชการผู้รับบําเหน็จรายเดือนให้แต่งกายด้วยชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทานเท่านั้น 
 3.6รูปถ่ายพนักงานราชการให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบพิธีการประดับอินทรธนู (ดอกพิกุล) 
 3.7การจัดส่งรูปถ่ายไม่ควรเย็บด้วยลวดหรือเข็มหมุด เพราะจะทําให้รูปมีตําหนิ ให้นําใส่ซองพลาสติกและเย็บติดกับแบบคําขอมีบัตร 
 3.8ไม่ควรใช้ภาพถ่ายจากการสแกนภาพและภาพพ้ืนหลังควรใช้สีสุภาพ เช่น สีฟ้า 
 3.9 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับตามชั้นที่ตนเองได้รับและหากผู้ใดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วควรประดับให้ถูกต้อง 
อนึ่งถ้าประสงค์จะประดับเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ควรวางตําแหน่งให้ถูกต้องตามระเบียบ หากไม่แน่ใจควรประดับแพรแถบ (แบบย่อ) 
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