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การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร 

ป 2554

3 มนีาคม 2554

ัหลักการ
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วิสัยทัศนและพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงานโครงการ และเปาหมายระดับองคกร

กําหนดและถายทอดตัวชี้วัด          ระดับ
องคกรสูหนวยงานยอย                   และ

ระดับบคคล

การวางแผน
ปฏิบัติงาน

การพัฒนาผลป ิ

ระดบบุคคล

เปาหมายผลงานและ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง สมรรถนะผลสําเร็จของ

การติดตามผล
การปฏิบัติงาน

การพฒนาผล
การปฏิบัติงาน

การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน

เปาหมายและ
กิจกรรมการ
พัฒนาความคืบหนาของงาน

และการพัฒนาตามแผน

งานและผล
ประเมิน
สมรรถนะ

การวางแผน
ปฏิบัติงาน

ป

กระบวนการบริหาร     ผล
การปฏิบัติงาน

การติดตามผล
การปฏิบัติงาน

เปาหมายผลงานและ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง

ความคืบหนาของงาน
และการแกไขปญหา

การใหรางวัล        
และส่ิงจูงใจ

รางวัลท่ีเปนตัวเงินและ
ไมใชเงิน

การพัฒนาการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน

ผลงานและสมรรถนะ
ผลสําเร็จของงานและ
ผลประเมินสมรรถนะ
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เปรียบเทียบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ระบบเดิม

เปนนามธรรม ใชความรูสึกในการ

ระบบใหม

ใชหลักฐานผลการปฏิบัติงาน 

ประกอบการประเมิน
ตัดสิน

ไมสามารถระบุความเช่ือมโยงของการ

ปฏิบัติงานกับเปาหมายขององคกร

การมอบหมายและกระจายงาน       ไม

เหมาะสม

เปาหมายการปฏิบัติงานไมชัดเจน

ประกอบการประเมน

มีระบบการถายทอดตัวช้ีวัดระดับ

องคกรลงสูระดับบุคคล

การมอบหมายและกระจายงานตาม

ระดับตําแหนงและเงินเดือนที่รับ

มีการจัดทําขอตกลงเปนลายลักษณ
ฏ

ใชระบบโควตา 2 ขั้นไมเกิน 15%   

และการหมุนเวียนกัน

อักษร

ยกเลิกระบบโควตา และแบงระดับ 

ผลการประเมินเปน 5 ระดับ

ว 20/2552 เรือ่ง หลักเกณฑและวธิีการประเมินผล          

การปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ

ตาม พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตร 76 

ั ั ิใ   ั ั ั ี  ี่ป ิ ป ิ ั ิบญญตใหผูบงคบบญชามหนาทประเมนผลการปฏบตราชการของ

ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการแตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ใหมีการประเมินปละ 2 รอบ ต.ค. – มี.ค. และ เม.ย. – ก.ย. 

เร่ิมใชตั้งแต 1 ต ค 52 31 มี ค 53 เปนตนไปเรมใชตงแต 1 ต.ค.52 – 31 ม.ค.53 เปนตนไป

ประเมินอยางนอย 2 องคประกอบ คือ ผลสัมฤทธ์ิของงาน และ

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
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ว 28/2552 (กฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. 2552) 
กําหนดแนวทางการเล่ือนเงินเดือนประจําปปละ 2 ครั้ง
วงเงินเล่ือนเงินเดือนรอยละ 3 ของเงินเดือนที่จาย 1 มี.ค. และ 1 ก.ย.                    
แยกเปน 3 กลุม 1.บริหาร 2.อํานวยการ 3.วิชาการและทั่วไป               หากกลุมใดมี

ื ใ  ี่ ิ ใ   ื่ ไ เหลือใหเกลียวงเงินใหกลุมอืนได
ใหเล่ือนไดไมเกินรอยละหกของฐานในการคํานวณ และหัวหนาสวนราชการ
ประกาศอัตรารอยละของฐานในการคํานวณ
กําหนดหลักเกณฑผูที่มีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน
- ผลการประเมินไมตํ่ากวาระดับพอใชหรือรอยละ 60
 ไ  สั่ ั ิ  2 ื- ไมถูกสงพกราชการเกน 2 เดอน

- มีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวา 4 เดือน มีวันลาไมเกิน 23 วัน .....เปนตน 
กําหนดฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือน

O4
บน 56,890
ลาง 51,110

K5

บน2 60,290
บน1 58,690
ลาง 53,360

Midpoint แตละบัญชี

O3

บน2 39,440
บน 1 30,870
ลาง 28,270

O2
บน 27,710
ลาง 16 030

K4
บน 52,310
ลาง 44,060

K3
บน 43,190
ลาง 31,220

K2
บน 30,600

M2
บน 52,650

ลาง 45,150

M1
บน 44,260

ลาง 31,680

S2
บน 63,290

ลาง 61,640

S1
บน 60,430

ลาง 52,650

บริหาร

8

ลาง 16,030

O1
บน 15,730
ลาง 10,790

ท่ัวไป

ลาง 20,350

K1
บน 19,950
ลาง 15,390

วิชาการ

อํานวยการ
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การดําเนินการ

ของกรมสงเสริมการเกษตร

ภาพท่ีเห็นในการประเมินป 2553

สวนใหญผลสัมฤทธ์ิของงานไดคะแนนเต็ม เน่ืองจากใชเกณฑวัดผล

งานตามขั้นตอนของงาน  หรือใชปริมาณงานท่ีคิดวาทําไดอยูแลว               

มีการปรับลดคะแนนผลประเมินสมรรถนะลง   ทําใหผลการประเมิน

ไมไดแสดงถึงสมรถนะท่ีแทจริงของผูถูกประเมินและจะมีผลตอเน่ืองไป

ถึงแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP)

สัดสวนผลสัมฤทธ์ิของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการท่ีกําหนด
ไว  80 : 20    หลายหนวยงานเห็นวานอยเกินไปเพราะไมสามารถใชไว  80 : 20    หลายหนวยงานเหนวานอยเกนไปเพราะไมสามารถใช
เปนเครื่องมือในการกดคะแนนใหอยูในชวงการประเมินท่ีตองการได            

ซึ่งเปนการใชเครื่องมือท่ีผิดวัตถุประสงค
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ภาพท่ีเห็นในการประเมินป 2553

ผลการประเมินแตละหนวยงานมีหลากหลายไมสามารถกําหนด              

อัตรารอยละการเลื่อนใหสอดคลองกับผลการประเมินใหเปน

ี ั ไ มาตรฐานเดยวกนได

ขอจํากัดของการประเมิน คือ ไมสามารถใหคาตอบแทนไดตามผลการ

ประเมิน  เน่ืองจากวงเงินท่ีใชเลื่อนไดไมเกินรอยละ 3 ในแตละรอบ          

ตองมีการบริหารวงเงินท่ีจะเลื่อน

ขอดี คือ มีจัดกลุมคนท่ีไดเลื่อนเงินเดือนไดมากกวาเดิมซึ่งมี 2 กลุม            

ื ั้ ั ั้คือ 1 ขัน กับ 0.5 ขัน

ขอเสีย คือ คนท่ีเงินเดือนอยูสูงกวาคา Midpoint จะเสียเปรียบเม่ือ
เทียบกับเงินเดือนจริง

ปฏิทินการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการป 2554
กิจกรรม  รอบท่ี 1  

ต.ค. – มี.ค.

รอบท่ี 2 

เม.ย. – ก.ย.

1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานในรอบท่ีผานมาและจัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการรายบุคคลโดยกําหนดตัวชี้วัดใหสอดคลองกับชวงเวลา
การประเมิน

ต.ค. – พ.ย. เม.ย. – พ.ค.

2. ดําเนินการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ และพฒันาสมรรถนะของ
บุคคลตามระดับท่ีคาดหวังในแตละตาํแหนง

ต.ค. – มี.ค. เม.ย. – ก.ย.

3. ผูขอรับการประเมินรายงานผลการดําเนินงานตอผูประเมินโดย
คาดการณผลสําเร็จของงานถงึวันส้ินรอบการประเมิน

ภายในสัปดาหท่ี 1 
ของเดือนมีนาคม

ภายในสัปดาหท่ี 1   
ของเดือนกันยายน

4. ผูประเมินดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภายในสัปดาหท่ี 2 
ของเดือนมีนาคม

ภายในสัปดาหท่ี 2  
ของเดือนกันยายน

่  ่  ่5. คณะกรรมการกลันกรองผลการประเมินระดับหนวยงาน พิจารณาผล
การประเมิน การจัดชวงคะแนน และรอยละการเล่ือนเงินเดอืน

ภายในสัปดาหที 3 
ของเดือนมีนาคม

ภายในสัปดาหที 3  
ของเดือนกันยายน

6. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินระดับกรม/จังหวัด     พิจารณา
ผลการประเมินในภาพรวม

ภายในสัปดาหท่ี 4 
ของเดือนมีนาคม

ภายในสัปดาหท่ี 4   
ของเดือนกันยายน

7. ผูมีอํานาจ ลงนามคําส่ังเลือ่นเงินเดอืน 31 มีนาคม 30 กันยายน
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สัดสวนการประเมนิผลปฏิบัติงาน 70 : 30

ผลสําเร็จของงาน (70%) ผลการประเมินสมรรถนะ 

งานตามยุทธศาสตร

งานตามภารกิจหลัก

งานท่ีไดรับมอบหมาย

สมรรถนะหลัก 5 ดาน  

สมรรถนะทางบริหาร     6 
ดาน

(30%)

สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงาน 3 ดาน

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ
2. บริการที่ดี

สมรรถนะทางบริหาร
1. สภาวะผูนํา

ิ ั ั 2. บรการทด
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ               

ในงานอาชีพ
4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม

และจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม

2.วิสัยทัศน

3. การวางกลยทุธภาครัฐ

4. ศักยภาพเพือ่นําการปรับเปล่ียน

5. การควบคุมตนเอง

6. การสอนงานและการมอบ 
หมายงาน
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การกําหนดสมรรถนะเฉพาะ                     ตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

   ก.พ. ไดกําหนดสมรรถนะเฉพาะ ตามลักษณะงาน    ที่
ปฏิบัติไว 16 สมรรถนะ  ใหเลือก 3 สมรรถนะ        ที่ตรง
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติในแตละบุคคล

ลักษณะงาน สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน

1. ให
คําปรึกษา

1. นิติกร
2. นักวิชาการ
ตรวจสอบ

1. การมอง
ภาพองครวม

2. ความเขาใจ
ในองคกรและ
ระบบราชการ

3. ศิลปการ
ส่ือสารจูงใจ

ตรวจสอบ
ภายใน

ระบบราชการ

2. 
ตางประเทศ

นักวิเทศ
สัมพันธ

1. การมอง
ภาพองครวม

2. ความเขาใจ
ขอแตกตาง
ทางวัฒนธรรม

3. ศิลปการ
ส่ือสารจูงใจ

3  นโยบาย 1  1  การคิด 2  การมอง 3  การ3. นโยบาย
และวางแผน

1. 
นักวิเคราะห
นโยบายและ
แผน
2.นักทรัพยากร
บุคคล

1. การคด
วิเคราะห

2. การมอง
ภาพองครวม

3. การ
ดําเนินการ     
เชิงรุก
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ลักษณะงาน สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน

4. คนควาวิจัย 1. นักวิชาการ
เกษตร
2. นักวิชาการสถิติ

1. การมองภาพ
องครวม

2. การคิด
วิเคราะห

3. การสืบเสาะหา
ขอมูล

5  บริการทาง 1  นักวิชาการ 1  การคิด 2  การสืบเสาะ 3  การตรวจสอบ5. บรการทาง
เทคนิค

1. นกวชาการ
คอมพิวเตอร
2. วิศวกร
การเกษตร
3. บรรณารักษ

1. การคด
วิเคราะห

2. การสบเสาะ
หาขอมูล

3. การตรวจสอบ
ความถูกตองตาม
กระบวนงาน

6. สนับสนุน
เทคนิคเฉพาะ

1. นายชางไฟฟา
2  นายชาง

1. การคิด
วิเคราะห

2. ความ
ยืดหยนผอน

3. การตรวจสอบ
ความถกตองตามเทคนคเฉพาะ 2. นายชาง

เครื่องกล
3. นายชางพิมพ
4. นายชางภาพ

วเคราะห ยดหยุนผอน
ปรน

ความถูกตองตาม
กระบวนงาน

ลักษณะงาน สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน

7. สนับสนุน
งานหลัก
ทั่วไป

1. นักวิชาการเงินและ
บัญชี
2. นักจัดการงานทั่วไป

1. การคิด
วิเคราะห

2. ความ
ยืดหยุน
ผอนปรน

3. การ
ตรวจสอบ
ความถกตองทวไป

3. นักวิชาการพัสดุ
4. เจาพนักงานการเงิน           
และบัญชี
5. เจาพนักงานธรุการ
6. เจาพนักงานพัสดุ

ผอนปรน ความถูกตอง
ตาม
กระบวนงาน

8. สงเสริม 1. นักวิชาการสงเสริม 1. การคิด 2. ความ 3. การ
การศึกษา การเกษตร

2. เจาพนักงานการเกษตร
3. เจาพนักงานเคหกิจ
เกษตร

วิเคราะห เขาใจผูอ่ืน ดําเนินการ     
เชิงรุก
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ลักษณะงาน สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงาน

9. สื่อสาร
ประชาสัมพันธ

1. นักวิชาการ
เผยแพร

ป

1. ศิลปการ
ส่ือสารจูงใจ

2. การ
ดําเนินการ          
ิ

3. ความมั่นใจ
ในตนเอง

2. ผูประกาศ
และรายงาน
ขาว

เชิงรุก

10. ศิลปะ
วัฒนธรรม

นายชางศิลป 1. 
สนทรียภาพ

2. การ
ดําเนินการ         

3. ความมั่นใจ
ในตนเองวฒนธรรม สุนทรยภาพ

ทางศิลปะ
ดาเนนการ         
เชิงรุก

ในตนเอง

ประเภท/ระดับ
สมรรถนะ

หลัก 5 ดาน ทางการบริหาร  6 ดาน เฉพาะ 3 ดาน

ทั่วไป/ปฏิบัติงาน 1 1
ทั่วไป/ ชํานาญงาน 1 1
ทั่วไป/ อาวโส 2 2ทวไป/ อาวุโส 2 2
ทั่วไป/ ทกัษะพิเศษ 3 3
วิชาการ/ปฏิบัตกิาร 1 1
วิชาการ/ ชํานาญการ 2 2
วิชาการ/ ชํานาญการพิเศษ 3 3
วิชาการ/ เช่ียวชาญ 4 4วชาการ/ เชยวชาญ 4 4
วิชาการ/ ทรงคุณวุฒิ 5 3* 5
อํานวยการ/ระดับตน 3 1 3
อํานวยการ/ระดับสูง 4 2 4

*ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ิมสมรรถนะทางบริหาร 3 ดาน คอื วิสัยทัศน การวางกลยทุธภาครัฐ   ศักยภาพเพ่ือนาํการปรับเปล่ียน 20
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้การถายทอดเปาหมายและตัวช้ีวัด

อธบิดี
แผนงานโครงการ และเปาหมายระดับองคกร

ถายทอดเปาหมายระดับองคกรสูหนวยงานยอยและระดับบุคคล

Cascading

รองอธิบดี

ผอ.กอง/สํานัก ผอ.กอง/สํานัก ผอ.กอง/สํานัก

รองอธิบดี รองอธิบดี

แผนงานโครงการ และเปาหมายระดับกอง/สํานัก

แผนงานปฏิบัติงานโครงการ และเปาหมายระดับกลม/ฝาย

หัวหนากลุม/ฝาย หัวหนากลุม/ฝาย

แผนงานปฏบตงานโครงการ และเปาหมายระดบกลุม/ฝาย

กิจกรรมและเปาหมายตามยุทธศาสตร + งานประจําระดับบุคคล
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ขอตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปงบประมาณ ....

ช่ือ.................................ตําแหนง.....................................สังกดั..............................

1. การมอบหมายงานในความรับผิดชอบ

งานในความรับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลงาน ระดับความสําคัญ เปาหมาย

1.1

1.2

1.3

2. สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

   สมรรถนะ.......

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

....

ระดับความสําคัญ 

3. ลงช่ือรับทราบขอตกลงการปฏิบัติราชการ

ผูปฏิบัติงาน 

ลงชื่อ......................................................... 

ผูบังคับบัญชา 

ลงชื่อ.............................................................  

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ใหผูปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติราชการตอผูมีหนาที่ประเมินตามลําดับช้ัน ภายใน
สัปดาหที่ 1 ของเดือนมีนาคม/กันยายนเพื่อใหคะแนนผลการปฏิบัติราชการ

่ ่เสนอคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินระดับกอง/สํานักในสัปดาหที่ 2           
ของเดือนมีนาคม/กันยายน เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน การจัดลําดับคะแนน     รอย
ละ และวงเงินงบประมาณท่ีใชเล่ือนตามท่ีไดรับการจัดสรร

เสนอคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินระดับระดับกรม/จังหวัด ในสัปดาหที่ 3 
ของเดือนมีนาคม/กันยายนเพ่ือพิจารณาผลคะแนนกับวงเงินงบประมาณที่ใชเล่ือน
ภาพรวมของกรม 

เสนออธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี พิจารณา   ลง
นามคําสั่งเล่ือนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน/ตุลาคม 
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ปการประเมินสมรรถนะ

วิธีการประเมินสมรรถนะ
ประเมินโดยบุคคลเดียว คือ ประเมินโดยผูบังคับบัญชาชั้นตน 

ประเมินโดยผประเมินหลายคน  ไดแกประเมนโดยผูประเมนหลายคน  ไดแก

    ตัวผูรับการประเมินเอง ผูบังคับบัญชาชัน้ตน เพื่อนรวมงาน

     ผูใตบังคบับัญชา  ผูรับบริการ

วิธีการประเมินแบบ Bar scale  Rating scale หรอื Hybrid  scale

่เปรียบเทียบกับเกณฑกลาง/พจนานุกรมสมรรถนะที่ ก.พ. กําหนด

กําหนดพฤติกรรมที่คาดหวังตามลักษณะเฉพาะของหนวยงาน
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การประเมินสมรรถนะแบบ Rating Scale

ใชพจนานุกรมสมรรถนะเปนเครื่องมือการประเมิน
เลือกใชมาตรการประเมินซึ่งมี 3 แบบ ตามลักษณะเลอกใชมาตรการประเมนซงม 3 แบบ ตามลกษณะ
พฤติกรรมของผูรับการประเมิน ซึ่งกําหนดคาคะแนน         
เปน  5 ระดับ ตามลําดับการพัฒนา
ใหพิจารณาเฉพาะระดับที่คาดหวงัตามมาตรฐานของแตละ
ระดับตําแหนง วาผถกประเมินมีสมรรถนะตรงตามระดับที่ระดบตาแหนง วาผูถูกประเมนมสมรรถนะตรงตามระดบท
คาดหวังในชวงใดของคะแนนที่จดัไว 5 ระดับ

มาตรวัดแบบ Rating Scale
กรณีพิจารณาจากจุดแข็งเชิงพฤติกรรมของผูถูกประเมิน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

จําเปนตองไดรับ ตองพัฒนา พอใช ดี ดีเยี่ยม
การพัฒนาอยางย่ิง

ไมสามารถแสดง
พฤติกรรมตามท่ี
ระบุไว
ในพจนานุกรม

แสดงพฤติกรรมท่ี
คาดหวังไดนอย
กวาครึ่งหนึ่งของ
ท่ีกําหนดและเห็น
ไดชัดวามี

แสดงพฤติกรรมท่ี
คาดหวังได
มากกวาครึ่งหนึ่ง
ของท่ีกําหนด          
แมจะ ยังมีจุดออน

แสดงพฤติกรรม
ไดตามท่ีคาดหวัง
เกือบท้ังหมด 
พฤติกรรมดังกลาว
มีความคงเสน          

แสดงพฤติกรรม
ไดตามท่ีคาดหวัง
ท้ังหมด 
พฤติกรรมดังกลาว

 แสดงออกมาอยาง
เดนชัดจนถือไดุ

สมรรถนะใหเห็น
ได

พฤติกรรม
บางอยางท่ีตอง
ไดรับการพัฒนา

ุ
ในบางเรื่อง คงวา และไมมี

จุดออนท่ีเห็น          
ไดชัด

เปนจุดแข็งของ
ผูรับการประเมิน
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1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
จําเปนตองไดรับ ดอยกวาขาราชการ ทัดเทียมกับ สูงกวาขาราชการ เปนเลิศกวา

มาตรวัดแบบ Rating Scale
กรณีพิจารณาเปรียบเทียบกับขาราชการในประเภท/ตําแหนงเดียวกัน

การพัฒนาอยางย่ิง

ไมสามารถ
พฤติกรรมตามท่ี
ระบุไวใน
พจนานุกรม

อื่นในประเภท/
ตําแหนงเดียวกัน

แสดงพฤติกรรมท่ี
คาดหวังบางแต
นอยกวา

่

ขาราชการอื่นใน
ประเภทตําแหนง/

เดียวกัน

แสดงพฤติกรรมท่ี
คาดหวังไดใน

่

ู
อื่นในประเภท/
ตําแหนงเดียวกัน

แสดงพฤติกรรมท่ี
คาดหวังไดใน
ระดับท่ีสูงกวา

่

ขาราชการอื่นใน
ประเภท/ตําแหนง

เดียวกัน
แสดงพฤติกรรมที่
คาดหวังไดในระดับท่ีสูง
กวาขาราชการอ่ืนใน
ประเภท/ตาํแหนง

สมรรถนะใหเห็น
ได

ขาราชการอืนใน
ประเภท/ตําแหนง
เดียวกัน

ระดับทีทัดเทียม
กับขาราชการอื่น
ในประเภท/
ตําแหนงเดียวกัน

ขาราชการอืนใน
ประเภท/ตําแหนง
เดียวกัน

เดียวกัน เปนอยางมาก
จนเทียบเทาระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังของ
ขาราชการในประเภท/
ตําแหนงสูงถดัข้ึนไป
หน่ึงระดับ

ขอพิจารณาในการประเมินสมรรถนะ
มาตรวัดแบบ Rating Scale ในหนวยงานเดยีวกันตองใชตารางการ
ประเมินแบบเดียวกัน เชน ถาใชการประเมินจุดแข็งของผูถูกประเมิน 
ตองใชวิธีเดียวกันเพื่อใหคาคะแนนเปนมาตรฐานเดียวกนั 

วิธีการประเมิน สวนใหญใชการประเมินคนเดียวโดยผูบังคับบัญชา     
ซ่ึงอาจมีขอผิดพลาดถาผูประเมินใชความรูสึกตัดสินใหคะแนนโดย
ไมไดอานพจนานุกรมสมรรถนะ หรือไมมีการบันทึกพฤติกรรมของ
ผใตบังคับบัญชา  การลดปญหาดังกลาวหนวยงานควรใชคณะกรรมการผูใตบงคบบญชา  การลดปญหาดงกลาวหนวยงานควรใชคณะกรรมการ
กล่ันกรองฯ ชวยพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินของบุคคลในระดับ
เดียวกัน ระหวางกลุม/ฝายภายในกอง
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การสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
องคประกอบ คะแนน นํ้าหนัก ผลการประเมิน

ผลประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 64 0.7 44.8

ผลประเมินสมรรถนะ 76 0.3 22.8

รวมคะแนน 67.6

ชวงคะแนน ต่ํากวา 60 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 ขึ้นไป

ระดับ ตอง 
ปรับปรุง

พอใช ดี ดีมาก ดีเดน

% เล่ือน
เงินเดือน

ไมไดเลื่อน 1.00 - 1.99 2.00 - 2.99 3.00 - 3.49 3.50 - 5.00

หมายเหตุ การกําหนดชวงระดับคะแนนประเมิน และการคํานวณการเลื่อนเงนิเดือนใหเปนไป
ตามประกาศของกรมสงเสริมการเกษตร

ประกาศอัตรารอยละของฐานในการคํานวณ (รอบ 1/2554)
ประเภทตําแหนงวิชาการและทั่วไป

ระดับผลการประเมิน คะแนน อัตรารอยละระดบผลการประเมน คะแนน อตรารอยละ

ดีเดน 90 – 100 3.5 – 5

ดีมาก 80 – 89.99 2.80 – 3.49

ดี 70 79 99 2 0 2 79ด 70 – 79.99 2.0 – 2.79

พอใช 60 – 69.99 1.0 – 1.99

ตองปรับปรุง 0 – 59.99 ไมเล่ือน
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Q & A

จบการนําเสนอ

สอบถามเพ่ิมเติม  กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง

                              กองการเจาหนาท่ี 02-579-9520   02-940-6034
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ขอสังเกต

1. การต้ังคาเปาหมายจากผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา ใหต้ังไวท่ีระดับ 3 เพ่ือใหเกิด
ความทาทายท่ีจะทําใหมากขึ้น หรือปรับปรุงวิธีการใหดีขึ้น

่ 2. กรณีทีรวมดําเนินการหลายคน ควรใชตาราง OS Matrix ชวยในการกําหนด
บทบาทหนาท่ีของแตละคน หรือ อาจแบงใหทุกคนรับผิดชอบรวมกันโดยให
คะแนนเทากันทุกคนก็ได

3. ในแตละภารกิจควรมีคําอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติและ
ลักษณะของตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน

4. การกําหนดคาเปาหมายเปนจํานวน รอยละ หรือ Milestone ผูประเมินอาจกําหนด
เกณฑคุณภาพในการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของงาน เพ่ือใชในการ
ตัดคะแนน

เกณฑตัวชี้วัดงานวิจัย

ระดับ 1 กําหนดโครงงานวิจัย     

 ระดับ 2 ออกแบบเคร่ืองมือ/สํารวจขอมูล

ระดับ 3 วิเคราะห แปรผล และจัดทําเอกสารรายงาน

ระดับ 4 ผานการตรวจสอบความถูกตอง นาเชื่อถือ

 ระดับ 5 นําไปใชประโยชนแกหนวยงานหรือเผยแพรไปยังกลุมเปาหมาย
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ตัวอยางการจัดทําเกณฑปริมาณ+คุณภาพ

คะแนน 1 ดําเนนิการไดรอยละ 75 ของเปาหมาย และผานการ

ตรวจสอบความถูกตองและครบถวน

คะแนน 2 ดําเนนิการไดรอยละ 80 ของเปาหมาย และผานการ

ตรวจสอบความถูกตองและครบถวน

คะแนน 3 ดําเนนิการไดรอยละ 85 ของเปาหมาย และผานการ

ตรวจสอบความถูกตองและครบถวน

คะแนน 4 ดําเนนิการไดรอยละ 90 ของเปาหมาย และผานการ

ตรวจสอบความถูกตองและครบถวน

คะแนน 5 ดําเนนิการไดรอยละ 95 ของเปาหมาย และผานการ

ตรวจสอบความถูกตองและครบถวน
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ตัวอยางการจัดทําเกณฑปรมิาณ+คุณภาพ

คะแนน 1 ดําเนินการไดรอยละ 70 ของเปาหมาย

คะแนน 2 ดําเนินการไดรอยละ 80 ของเปาหมาย

คะแนน 3 ดําเนินการไดรอยละ 90 ของเปาหมาย

คะแนน 4 ดําเนินการไดรอยละ 100 ของเปาหมาย

คะแนน 5  พิจารณาการนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค  

              คะแนน 4.5    ใชประโยชนไดบางสวน หมายเหตุ ถาใชโปรแกรมประเมิน  ไม              ค แนน     ใชปร โยชนไดบางสวน 

              คะแนน 4.75    ใชประโยชนไดมากกวาครึ่ง

              คะแนน 5.0     ใชประโยชนไดทั้งหมด

สามารถใหคะแนนเปนทศนิยม

ตัวอยางการจัดทําเกณฑปรมิาณ+คุณภาพ

คะแนน 1 ดําเนินการไดรอยละ 80 ของเปาหมาย

คะแนน 2 ดําเนินการไดรอยละ 90 ของเปาหมาย

ํ ิ ไ   ปคะแนน 3 ดําเนินการไดรอยละ 100 ของเปาหมาย

คะแนน 4  พิจารณาการนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค  

               คะแนน 3.5    ใชประโยชนไดบางสวน 

              คะแนน 3.75    ใชประโยชนไดมากกวาครึ่ง

              คะแนน 4 0     ใชประโยชนไดทั้งหมด

หมายเหตุ ถาใชโปรแกรม ประเมิน  ไม
สามารถใหคะแนนเปนทศนิยมได

              คะแนน 4.0     ใชประโยชนไดทงหมด

คะแนน 4.5    มีการใชทรัพยากรนอยกวาเดิม ดวยปริมาณงานที่เทากัน

คะแนน 5 ดําเนินงานดวยความประหยัด มีประสิทธิภาพ และใช

ทรัพยากรอยางคุมคา
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ความสําเร็จในควบคุมกํากับดูแลงานธุรการ

1. งานรับ-สงหนังสือราชการถกูตองและรวดเร็ว

2. จัดหมวดหมูเอกสารไดสะดวกตอการคนหา

3. พิมพหนังสือราชการถูกตอง และรวดเร็วู

4. การอํานวยความสะดวกและประสานราชการไดถูกตองและรวดเร็ว

5. ถายเอกสารและโรเนียวไดถูกตองและรวดเร็ว

การคิดคะแนน   

ระดับ 1 = ทําครบถวนสมบูรณ 1 ประเด็น   

ั    ํ  ส   ป ็       ระดบ 2 = ทาครบถวนสมบูรณ 2 ประเดน      

ระดับ 3 = ทําครบถวนสมบูรณ 3 ประเด็น   

ระดับ 4 = ทําครบถวนสมบูรณ 4 ประเด็น   

ระดับ 5 = ทําครบถวนสมบูรณ    5 ประเด็น
หรือ ใชผลคะแนนเฉลี่ยที่ผูใตบังคับบัญชาในแตละดาน

เปาประสงค ตัวช้ีวัด ระยะเวลา

นวส.
ชํานาญ
การ
พิเศษ

นวส.
ชํานาญ
การ

นวส.
ปฏิบัติการ

ศึกษาการใชเทคโนโลยี
การผลิตพืชอินทรียของ

 ผลการศึกษาและแนวทางการ
สงเสริมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี O S S

ตาราง OSตัวอยางการแบงงานของทีมศึกษาวิจัย

การผลตพชอนทรยของ
เกษตรกร

สงเสรมทเหมาะสมกบพนท 1 ป
O

60%
S

20%
S

20%

1 ตั้งสมมุติฐาน/กําหนด
เคาโครงงาน/ออกแบบ
สํารวจขอมูล

 โครงงานศึกษาวิจัย
 แบบสํารวจ/สัมภาษณ
 เสนอขออนุมัติโครงการ

20 ธ.ค.52 O S

2 ดําเนินการสํารวจขอมูล/
สัมภาษณเจาหนาท่ีและ
เกษตรกร

 มีการช้ีแจงเจาหนาท่ีสํารวจ
 ผลการสํารวจ 15 มี.ค.53 O S

3 ประมวลผล/ตรวจสอบ
ขอมูล/เขียนรายงาน/หา
ภาพประกอบ

 มีขอมูลการวิเคราะห/รายงาน
ผล 1 มิ.ย.53 O S

4 สรุป/จัดรูปเลม/พิมพ  เอกสารผลการศึกษา
12 ส.ค.53 O S S
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ตัวอยางการกําหนดภารกจิและตัวช้ีวัดแบบ Milestone

ภารกิจ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตขาว

เกษตรกรไดรับการอบรม
เพื่อปรับปรงุกระบวนการ

จํานวน 800 ราย ภายใน              
31 ส.ค.53

เกษตรจังหวัด

ผลิตขาว

1. คนหาประเด็น
การพัฒนา/จัดทํา
หลักสูตร

1. ประเด็นการพัฒนาและ
จํานวนหลักสูตร/ทีม
วิทยากร

จํานวน 
หลักสูตร

31 ธ.ค.52 นาย........  กลุมฯ
ผลิต

2. จัดเตรียมเอกสาร
และอปกรณ

2. ความครบถวนสมบูรณ
ของเอกสารและอปกรณ

จํานวนเอกสาร/
อปกรณ

31 มี.ค.53 นาย.........

กลมฯผลิตและอุปกรณ
ฝกอบรม

ของเอกสารและอุปกรณ อุปกรณ กลุมฯผลต

3. ดําเนินการจัด
ฝกอบรม

3. เกษตรกรเปาหมายไดรับ
ความรูสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดถูกตอง

จํานวน
เกษตรกร

เม.ย. – ส.ค.53 นาย.......

กลุมฯผลิต

ตัวอยางการกําหนดภารกิจและตัวช้ีวัดแบบแบงคาเปาหมาย

ภารกิจ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตขาว

เกษตรกรไดรับการอบรม
เพื่อปรับปรงุกระบวนการ

ิ 

จํานวน 800 ราย ภายใน              
31 ส.ค.53

สนง.เกษตร
จังหวัด

ผลิตขาว

1. ดําเนินการจัด
ฝกอบรม

1. เกษตรกรเปาหมายไดรับ
ความรูสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดถูกตอง

จํานวน 300 ราย

(กําหนดใหสูงกวา
เปาหมายรวม)

ภายใน              
31 ส.ค.53

สํานักงานเกษตร
อําเภอ ก.
ถายทอดตอให         
รายบุคคลสูงกวาเปา            
ท่ีไดรับ

2. ดําเนินการจัด 2. เกษตรกรเปาหมายไดรับ จํานวน 300 ราย ภายใน              สํานักงานเกษตร2. ดาเนนการจด
ฝกอบรม

2. เกษตรกรเปาหมายไดรบ
ความรูสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดถูกตอง

ภายใน              
31 ส.ค.53

สานกงานเกษตร
อําเภอ ข.

3. ดําเนินการจัด
ฝกอบรม

3. เกษตรกรเปาหมายไดรับ
ความรูสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดถูกตอง

จํานวน 300 ราย ภายใน              
31 ส.ค.53

สํานักงานเกษตร
อําเภอ ค.
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ตัวอยางการกําหนดภารกจิและตัวช้ีวัดแบบ Milestone
ภารกิจ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

จัดทําแผนบริหารความ
เส่ียง

มีแผนบริหารความเส่ียง  2 เร่ือง (ทุจริตและ
การเงิน)

ภายใน              
31 ส.ค.53

สนง.เกษตรจังหวัด

1. ตั้งคณะทํางาน
วิเคราะหและจัดทําแผน
บริหารความเส่ียง

- มีคณะทํางานที่ประกอบดวย
ผูแทนสวนตาง ๆ 

- มีการวิเคราะหความเส่ียงดาน
ตาง ๆ

- คําส่ังตั้ง

- ผลการวิเคราะห
ความเส่ียง 4 ดาน

ภายใน              
31 ธ.ค.52

ฝายบริหารทั่วไป

น.ส. ................

2. นําแผนไปปฏิบัติ การดําเนินการตามแผนที่กําหนด จํานวนกิจกรรมที่
ดําเนินการ

ภายใน              
31 ม.ิย.53

ฝายบริหารทั่วไป

น.ส. ................

่3. สรุปผลการ
ดําเนินงาน

มีรายงานสรุปผล จํานวน 1 รายงาน ภายใน              
30 ก.ย.53

ฝายบริหารทั่วไป

น.ส. ................

การกําหนดระดับคะแนน ใหกําหนดเกณฑประเมินเชิงคุณภาพตามเนื้อหาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง

ตัวอยางการกําหนดภารกิจและตัวช้ีวัดฝายบรหิารทัว่ไป

ภารกิจ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา

การบริหารงานธุรการ มีระบบงานสารบรรณ

ที่สามารถจัดการรับ/สงหนังสือ
ราชการไดโดยไมมีตกคาง

 รอยละ 90 ของวันทําการที่
ไมมีเร่ืองตกคางในแตละวัน

รอบที่ 1 1 ม.ีค.53 

รอบที่ 2 1 ก.ย.53
ราชการไดโดยไมมตกคาง

การบริหารงบประมาณ จัดการงบประมาณไดตามเปาหมาย 
(รอยละการเบิกจาย)

ปริมาณการเบิกจายตามที่
กําหนดแตละ ไตรมาส

รอบที่ 1 1 ม.ีค.53 

รอบที่ 2 1 ก.ย.53

การบริหารงานบุคคล จํานวนเร่ืองที่ดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ...ของเร่ืองที่
ดําเนินการภายใน 15 วันทํา
การ

รอบที่ 1 1 ม.ีค.53 

รอบที่ 2 1 ก.ย.53

การบริหารงานพัสดุ การดําเนินการตามแผนการ
บริหารงานพัสดุของหนวยงาน

จํานวนกิจกรรมที่
ดําเนินการแลวเสร็จตาม
แผน

รอบที่ 1 1 ม.ีค.53 

รอบที่ 2 1 ก.ย.53
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ตัวอยางการกําหนดภารกิจและตัวช้ีวัด

ภารกิจ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา

งานบันทึกขอมลู/พิมพ
เอกสาร

ความถูกตองและรวดเร็ว  รอยละ 90 ของเอกสารที่มี
ความถูกตองและรวดเร็ว
ตามกําหนด

รอบที่ 1 

ตัดยอด 1 ม.ีค.53 

ี่รอบที 2 

ตัดยอด 1 ก.ย.53

การจัดทํารายงานการ
ประชุมสํานักงาน

ความถูกตองและทันเวลา รอยละของรายงานที่มี
ความถูกตองและเสร็จ
ภายในเวลาทีก่ําหนด

งานประชุม - ความครบถวนสมบูรณของการ
ประชุม ไดแก การเตรียมเอกสาร  การ

-จํานวนคร้ังของการ
ประชุมที่ไมมีขอบกพรอง ุ

จัดวาระการประชุม หนังสือเชิญ
ประชุม

- มีสาระการประชุมตามเกณฑที่
กําหนด

ุ
หรือ

- รอยละของกิจกรรมที่
ดําเนินการไดครบถวน
สมบูรณ 

- จํานวนครั้งที่จัดประชุม
ตามแผน

ตัวอยางการกําหนดภารกิจและตัวช้ีวัด
ภารกิจ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

งานบริการ
ระบบส่ือสาร/ไฟฟา

- ความรวดเร็วและสามารถแกไข
ปญหาระบบส่ือสาร/ไฟฟา

- ความพึงพอใจของผรับบริการ

 รอยละ 90 ของการ
ใหบริการที่สามารถ
ดําเนินการไดตาม

ต.ค. - ม.ีค.

เม.ย.- ก.ย.

ฝายสื่อสาร

นาย ................

ู
กําหนดเวลามาตรฐาน
และลูกคาพอใจ

การปรับปรุงระบบ
เครือขายโทรศัพท
ภายในกรม

- ผลการดําเนินงานตามข้ันตอน
ของแผนงานปรับปรุงระบบ
เครือขายโทรศัพทภายในกรม

รอยละของกิจกรรมที่
ดําเนินการตามข้ันตอน
หรือผลผลติของ
กิจกรรม

ฝายสื่อสาร

นาย ................

การจัดการความรูใน จํานวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยน - การจัดเวทีตามแผน ประธานและเลขานุการู
องคกร และกิจกรรมที่คณะทํางาน

กําหนด
- จํานวนกิจกรรมที่
ดําเนินการตามแผน 

คณะทํางาน

การมีสวนรวมใน
การจัดการความรู

จํานวนการเขารวมกิจกรรมการ
จัดการความรู (อาจนําไปเปน
ตัวช้ีวัดสมรรถนะดานการทํางาน
เปนทีมได)

จํานวนคร้ังที่เขารวม
กิจกรรม

คณะทํางานฯ และ
บุคคลท่ัวไป


