
          
     
 
 
 
    ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามญั 
                                          ในกรมส่งเสริมการเกษตร 
                              ----------------------------------------------------------- 
 

  โดยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลกัเกณฑ์   
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กําหนดให้ส่วนราชการระดับกรมหรือ
จังหวัดประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในสงักัดทราบ
โดยทั่วกัน ก่อนเร่ิมรอบการประเมินหรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมิน 

  ดังน้ัน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมส่งเสริมการเกษตร สําหรับรอบการประเมินต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554  
ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2555 ดังน้ี  

 1. องคป์ระกอบการประเมิน และสดัส่วนคะแนนของแตล่ะองคป์ระกอบ 
1.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีการประเมินจากองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบคือ  
      1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน  
      2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
1.2 การกําหนดสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 
      1)  นํ้าหนักการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานร้อยละ 70 และน้ําหนักพฤติกรรมการปฏิบัติ

ราชการหรือสมรรถนะ ในสดัส่วนร้อยละ 30   
      2) ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลา 

ทดลองปฏิบัติราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ได้กําหนดให้ประเมินองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการในสัดส่วน 50 : 50 

  2. หลกัเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการหรือสมรรถนะ  
  2.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน 
ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยใช้    
แนวทางการประเมินตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 
  2.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ประเมนิพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการตามสมรรถนะที่ ก.พ. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 
ดังน้ี 

      1) ตําแหน่งประเภทอํานวยการให้ประเมินในสมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะทาง   
การบริหาร 6 ด้าน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 3 ด้าน รวม 14 ด้าน  

      2) ตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไปให้ประเมินในสมรรถนะหลัก 5 ด้าน  
และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 3 ด้าน รวม 8 ด้าน  

                    - สมรรถนะ... 



- 2 – 
 

              - สมรรถนะหลัก 5 ด้าน คือ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ บริการที่ดี การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  การทํางานเป็นทีม  

           - สมรรถนะทางบริหาร 6 ด้าน คอื สภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธภาครัฐ  
ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การสอนงานและการมอบหมายงาน  
            - สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในแต่ละตําแหน่ง ให้เลือกสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานท่ี อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความเห็นชอบแล้ว ดังน้ี 

การกําหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติในกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

กลุ่มลักษณะงาน 
 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน สายงานท่ีอาจจัดในกลุ่มนี้ 

1. ให้คําปรึกษา 1. การมองภาพ      
องค์รวม 

2. ความเข้าใจในองค์กร
และระบบราชการ 
 

3. ศิลปะการสื่อสาร 
จูงใจ 

1. นิติกร 
2. นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 
 

2. ต่างประเทศ 1. การมองภาพ      
องค์รวม 

2. ความเข้าใจข้อแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม 
 

3. ศิลปะการสื่อสาร  
จูงใจ 

นักวิเทศสัมพันธ์ 
 

3. นโยบายและ
วางแผน 
 

1. การคิดวิเคราะห์ 2. การมองภาพองค์รวม 3. ดําเนินการเชิงรุก 1. นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
2.นักทรัพยากรบุคคล 
 

4. ค้นคว้าวิจัย 1. การมองภาพ       
องค์รวม 

2. การคิดวิเคราะห์ 3. การสืบเสาะหา
ข้อมูล 

1. นักวิชาการเกษตร 
2. นักวิชาการสถิติ 
 

5. บริการทาง
เทคนิค 

1. การคิดวิเคราะห์ 2. การสืบเสาะหาข้อมูล 3. การตรวจสอบ
ความถูกต้องตาม
กระบวนงาน 
 

1. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
2. วิศวกรการเกษตร 
3. บรรณารักษ์ 
 

6. สนับสนุน
เทคนิคเฉพาะ 

1. การคิดวิเคราะห์ 2. ความยืดหยุ่น       
ผ่อนปรน 

3. การตรวจสอบ
ความถูกต้องตาม
กระบวนงาน 
 

1. นายช่างไฟฟ้า 
2. นายช่างเคร่ืองกล 
3. นายช่างพิมพ์ 
4. นายช่างภาพ 
 

7. สนับสนุนงาน
หลักท่ัวไป 

1. การคิดวิเคราะห์ 2. ความยืดหยุ่น         
ผ่อนปรน 

3. การตรวจสอบ
ความถูกต้องตาม
กระบวนงาน 

1. นักวิชาการเงนิและ
บัญชี 
2. นักวิชาการพัสดุ 
3. นักจัดการงานท่ัวไป 
4. เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 
5. เจ้าพนักงานธุรการ 
6. เจ้าพนักงานพัสดุ 

 

8. ส่งเสริม... 
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กลุ่มลักษณะงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน สายงานท่ีอาจจัดในกลุ่มนี้ 
8. ส่งเสริม
การศึกษา 
 
 
 
 
 

1. การคิดวิเคราะห์ 2. ความเข้าใจผู้อ่ืน  3. การดําเนินการ   
เชิงรุก 

1. นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร 
2. เจ้าพนักงานการเกษตร 
3. เจ้าพนักงานเคหกิจ
เกษตร 

9. สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 

1. ศิลปะการสื่อสาร  
จูงใจ 

2. การดําเนินการเชิงรุก 3. ความม่ันใจใน
ตนเอง 

1. นักวิชาการเผยแพร่ 
2. ผู้ประกาศและรายงาน
ข่าว 
 

10. ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

1. สุนทรียภาพทาง
ศิลปะ 

2. การดําเนินการเชิงรุก 3. ความม่ันใจใน
ตนเอง 
 

นายช่างศิลป ์
 
 

3. การจัดทําข้อตกลงการปฏบิตัิราชการ 
  กรมส่งเสริมการเกษตรได้กําหนดแนวทางการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ดังน้ี 
          3.1 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จดัทําข้อตกลงกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
          3.2 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จัดทําข้อตกลงกับผู้อํานวยการกอง/สํานัก/เขต 
และเกษตรจังหวัดที่อยู่ในการกํากับดูแล 
          3.3  ผูอํ้านวยการกอง/สํานัก/เขต/เกษตรจังหวัด จัดทําข้อตกลงกับผู้อํานวยการส่วน/
ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการ/หัวหน้ากลุ่ม/ฝา่ยที่รายงานตรงกับหัวหน้าหน่วยงาน 
          3.4  ผูอํ้านวยการส่วนจัดทําข้อตกลงกับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายในกํากับดูแล 
          3.5  นายอําเภอจัดทําข้อตกลงกับเกษตรอําเภอ 
          3.6  ผูอํ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการ/หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/เกษตรอําเภอ จัดทําข้อตกลงกับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
          3.7 ผู้ทีช่่วยราชการต่างหน่วยงานให้จดัทําข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ไปช่วย
ราชการ และสง่ผลการประเมินให้ต้นสังกัด 

4. ระดบัผลการประเมิน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตรกําหนดช่วงคะแนนผล 

การปฏิบัติราชการเป็น 5 ระดับ คือ  
  ระดับดีเด่น   คะแนน       90-100 
  ระดับดีมาก    คะแนน       80-89.99 
  ระดับดี    คะแนน       70-79.99 
  ระดับพอใช้   คะแนน       60-69.99 
  ระดับต้องปรับปรุง  คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 60    

    

         5. แบบประเมนิ... 




