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  ตามท่ีสาํนกังาน ก.พ. ไดมี้หนงัสือท่ี นร 1012/ว 20 ลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2552                    
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั เพื่อให ้             
ทุกส่วนราชการใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั นั้น 
  กรมส่งเสริมการเกษตร ไดจ้ดัทาํเอกสารคู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการของ

ขา้ราชการกรมส่งเสริมการเกษตรข้ึน เพื่อใหห้น่วยงานในสงักดัใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินการประเมินผล

การปฏิบติัราชการ และประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ (สมรรถนะ)  และนาํผลการประเมินไปใช ้
ในการเล่ือนเงินเดือนและพฒันาบุคลากรต่อไป 
        
         กองการเจา้หนา้ท่ี 
            กนัยายน 2552 
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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

1.  สาระสําคญัของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1012/ว 20 ลงวนัที ่3 กนัยายน 2552  

       เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  

1) ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76  บญัญติัให ้

ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีประเมินผลการปฏิบติัราชการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อใชป้ระกอบการแต่งตั้งและ

เล่ือนเงินเดือน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.พ. กาํหนด 

2) กาํหนดผูมี้หนา้ท่ีในการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการท่ีอยูใ่น 

บงัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น 

3) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ตั้งแต่รอบประเมิน 

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 เป็นตน้ไป 

4) ใหมี้การประเมินปีละ 2 รอบ คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนถึง 

เดือนกนัยายน 

5) ประเมินอยา่งนอ้ย 2 องคป์ระกอบ คือ ผลสมัฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบติั 

ราชการ หรือ สมรรถนะ 

6) กาํหนดการแบ่งกลุ่มคะแนนไม่นอ้ยกวา่ 5 ระดบั คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้และ 

ตอ้งปรับปรุง  ซ่ึงคะแนนตํ่าสุดของระดบัพอใชจ้ะตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 

7) การประเมินผลการปฏิบติัราชการตอ้งมีความชดัเจนและมีหลกัฐาน และใหเ้ป็นไป 

ตามแบบประเมินผลการปฏิบติัราชการท่ีส่วนราชการกาํหนด โดยใชแ้บบสรุปการประเมินผลการปฏิบติั

ราชการตามแบบแนบทา้ยหนงัสือเวียน 

8) ใหส่้วนราชการมีระบบจดัเกบ็ผลการประเมินและหลกัฐานแสดงความสาํเร็จของ 

งานและพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะของผูรั้บการประเมิน เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณา         

การบริหารงานบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ  

9) กาํหนดวิธีการและขั้นตอนการประเมินในแต่ละรอบและการประกาศรายช่ือผูท่ี้มี 

ผลการประเมินอยูใ่นระดบัสูงกวา่ระดบัดีข้ึนไป 

        10) ใหมี้กลไกสนบัสนุนความโปร่งใส โดยใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
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ผู้มีอํานาจในการประเมิน

นายกรัฐมนตรี
ปลัดสํานักนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ

นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม  
ที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวง
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานใน

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

อธิบดี
ข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา ยกเว้นเกษตรอําเภอ

และข้าราชการในอําเภอ

ผอ.กอง/

สํานัก
ข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
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2. แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตวัช้ีวดัจากระดบัองค์กรสู่ระดบับุคคล 

  การถ่ายทอดเป้าหมายและตวัช้ีวดัจากระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล ไดใ้ชแ้นวทาง

ดาํเนินการตามเกณฑป์ระเมินระดบัความสาํเร็จของส่วนราชการในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ (PMQA) หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์  คือ กาํหนดใหทุ้กส่วนราชการมีการถ่ายทอด 

(Cascading) เป้าหมายและตวัช้ีวดัระดบัองคก์รลงสู่ระดบัหน่วยงานและระดบับุคคล รวมทั้งมีการจดัทาํ

ขอ้ตกลงการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน เพื่อใหส้อดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั                       

กบัเป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์   

นอกจากแนวทางดงักล่าวแลว้ ในการถ่ายทอดเป้าหมายและตวัช้ีวดัระดบัหน่วยงาน 

จะตอ้งพจิารณาถึงภารกิจตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบรายบุคคลดว้ย  ดงันั้นในการมอบหมายงานตาม             

ลาํดบัชั้น ผูบ้งัคบับญัชาควรพิจารณามอบหมายงานใหผู้อ้ยูใ่นบงัคบับญัชาตามแนวทางและวิธีการ ดงัน้ี 

แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมาย 

1)  ถ่ายทอดเป้าหมายและตวัช้ีวดัจากระดบับนลงสู่ระดบัล่าง ตามลกัษณะการจดั 

โครงสร้างองคก์ร เป็นการถ่ายทอดตวัช้ีวดัตามยทุธศาสตร์ แผนงานโครงการ ซ่ึงมีผูรั้บผดิชอบตาม 

ลาํดบัชั้น    ตั้งแต่ระดบัหวัหนา้ส่วนราชการจนถึงระดบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  

2)  ถ่ายทอดเป้าหมายและตวัช้ีวดัจากระดบัล่างข้ึนสู่ระดบับน ไดแ้ก่ งานตามภารกิจหลกั 

ของหน่วยงาน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นงานประจาํ หรือ งานบางลกัษณะท่ีไม่ไดป้รากฏตามยทุธศาสตร์ของ           

ส่วนราชการ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถจดัทาํขอ้ตกลงการปฏิบติังานไดทุ้กตาํแหน่ง 

 

อธิบดี

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

รองอธิบดี

ผอ.กอง/สํานัก

แผนงานโครงการ และเป้าหมายระดับองค์กร

ถ่ายทอดเป้าหมายระดับองค์กรสู่หน่วยงานย่อยและระดับบุคคล

ผอ.กอง/สํานัก ผอ.กอง/สํานัก

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

รองอธิบดี รองอธิบดี

แผนงานโครงการ และเป้าหมายระดับกอง/สํานัก

แผนงานปฏิบัติงานโครงการ และเป้าหมายระดับกลุ่ม/ฝ่าย

กิจกรรมและเป้าหมายตามยุทธศาสตร ์+ งานประจําระดับบุคคล

Cascading
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วธีิการถ่ายทอดเป้าหมาย 

1) ถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบติังานลงมาโดยตรง  โดยการถ่ายทอดทั้งตวัช้ีวดัและ 

ค่าเป้าหมายลงมาทั้งหมด วิธีน้ีใชก้บัระดบับริหาร เช่น ปลดักระทรวง  - อธิบดี - รองอธิบดี  

2) ถ่ายทอดโดยการแบ่งตวัเลขค่าเป้าหมาย  ภายใตต้วัช้ีวดัเดียวกนัแบ่งตวัเลข 

ค่าเป้าหมายตามจาํนวน ร้อยละ  หรือ ตามลกัษณะพื้นท่ี เช่น  อาํเภอ  ตาํบล ซ่ึงเม่ือรวมตวัเลขค่าเป้าหมาย

ของทุกตาํแหน่งแลว้จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ค่าเป้าหมายระดบักรม 

3) ถ่ายทอดเป้าหมายโดยใหป้ฏิบติังานเพียงบางดา้น โดยแบ่งตามกระบวนการ หรือ 

ขั้นตอนของงาน ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนมีผูรั้บผดิชอบชดัเจน ผูม้อบหมายงานจะตอ้งเขา้ใจถึงกระบวนการ

ทาํงานดว้ย 

ตวัอยา่งเช่น  ในการจดัฝึกอบรม มีกระบวนการตั้งแต่ การขออนุมติัโครงการ การเตรียม 
เอกสารฝึกอบรม การจดัทาํหนงัสือแจง้ผูเ้ขา้อบรมและหนงัสือเชิญวทิยากร การจดัการงบประมาณ

ค่าใชจ่้าย และผูด้าํเนินการฝึกอบรม  ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาอาจมอบหมายงานใหมี้ผูรั้บผดิชอบในแต่ละดา้นและ

กาํหนดตวัช้ีวดัยอ่ยใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงาน ซ่ึงเม่ือรวมทุกดา้นแลว้มีผลทาํใหบ้รรลุเป้าหมายใหญ่ คือ 

มีการจดัฝึกอบรมตามแผน และมีผูเ้ขา้รับการอบรมตามเป้าหมาย ดงัน้ี 
 

กระบวนงาน เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผูรั้บผดิชอบ 
การจดัฝึกอบรม…… มีการจดัฝึกอบรมตาม 

วตัถุประสงค.์.... 
จาํนวนผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม 100 คน 
หวัหนา้ฝ่าย........ 

1. ขออนุมติัโครงการ ไดรั้บอนุมติัจดัฝึกอบรม จาํนวนงบประมาณ นาย  ก. 
2. เตรียมเอกสาร จดัทาํเอกสาร

ประกอบการฝึกอบรม 
จาํนวนเอกสาร

ครบถว้นถูกตอ้ง 
นาย  ก. 

3. ทาํหนงัสือเชิญ มีการเชิญวิทยากรและ          
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

ความถูกตอ้งและ

ทนัเวลา 
นาย  ก. 

4. จดัการงบประมาณ จดัเตรียมวสัดุฝึกอบรม

และค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินการอ่ืน ๆ  

ความถูกตอ้งเป็นไป

ตามระเบียบ และ

ทนัเวลา 

นางสาว ข. 

 

5. ผูด้าํเนินการจดั

ฝึกอบรม 
สามารถดาํเนินการจดัได้

ตามตารางกาํหนดการ 
ความพึงพอใจของ

ผูรั้บการฝึกอบรม 
นาย ค. 

 
  4) จดัทาํขอ้ตกลงในการปฏิบติัราชการเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นหลกัฐาน โดยใช้

แบบฟอร์มท่ีส่วนราชการกาํหนด หรือ อาจกาํหนดข้ึนใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานโดยมีสาระ           

ไม่นอ้ยกวา่แบบท่ีส่วนราชการกาํหนด 
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3. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ไดใ้ชแ้นวทาง 

การประเมินตามหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว 20 ลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2552 โดยมีแนวทางดงัน้ี 
1) ก่อนเร่ิมรอบการประเมินใหส่้วนราชการประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน 
2) ในแต่ละรอบการประเมินใหผู้ป้ระเมินและผูรั้บการประเมินกาํหนดขอ้ตกลงร่วมกนั 

เก่ียวกบัการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบติัราชการ   กรณีท่ีมีการมอบหมายงานเพิ่มเติม           

อาจจดัทาํขอ้ตกลงข้ึนใหม่ หรือ จดัทาํเป็นเอกสารแนบทา้ยขอ้ตกลงฉบบัเดิมกไ็ด ้
3) ในแต่ละรอบการประเมินใหผู้ป้ระเมินทาํการประเมินตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ                    

ท่ีประกาศไว ้
4) ในระหวา่งรอบการประเมินใหผู้ป้ระเมิน ใหค้าํปรึกษาแนะนาํเพื่อการปรับปรุง 

แกไ้ข พฒันาเพื่อนาํไปสู่ผลสมัฤทธ์ิของงานและสมรรถนะท่ีคาดหวงั 
5) เม่ือส้ินรอบการประเมิน ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมิน ควรร่วมกนัวิเคราะห์ 

ผลสาํเร็จของงานและสมรรถนะในการปฏิบติัราชการ เพือ่หาความจาํเป็นในการพฒันาต่อไปดว้ย 
6) ใหแ้จง้ผลการประเมินทราบเป็นรายบุคคล และลงช่ือรับทราบผลการประเมิน  

ถา้ไม่ยนิยอมลงช่ือ ใหข้า้ราชการในหน่วยงานอยา่งนอ้ย 1 คน ลงช่ือเป็นพยานวา่มีการแจง้ผลประเมินแลว้  
7) ประกาศรายช่ือผูท่ี้มีผลประเมินในระดบัดีเด่นและดีมากเปิดเผยใหท้ราบทัว่กนั 
8) ใหห้น่วยงานระดบักอง สาํนกั และสาํนกังานเกษตรจงัหวดั แต่งตั้งคณะกรรมการ 

กลัน่กรองผลการประเมินภายในหน่วยงาน เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม 

9) หวัหนา้หน่วยงาน โดยความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง (ถา้มี) 
จดัส่งผลการประเมินในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลัน่กรองฯ ก่อนนาํเสนออธิบดี หรือ

ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
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ตัวอย่างการกําหนดระดับความสําคัญและค่าเป้าหมายตัวอย่างการกําหนดระดับความสําคัญและค่าเป้าหมาย

100

30%

20%

50%

นํ้าหนัก

(ข)

คะแนน

(ค)

60 วัน 

หรือน้อย

กว่า

61 -65 

วัน

66 -70 

วัน

71 – 75 

วัน

มาก 

กว่า 

75 วัน

จํานวนวัน        

ที่ดําเนินการ

สํารวจข้อมูล

สํารวจข้อมูล

เกษตรกร 300 ราย 

ภายใน 60 วัน

งานที่ได้รับมอบหมาย

งานตามภารกิจ

รวม

361 ราย

ขึ้นไป

321-

360

281-

320

241-

281

น้อย

กว่า 

240

จํานวน

เกษตรกร...

ถ่ายทอดความรู้แก่

เกษตรกร  400 ราย

46 ราย

ขึ้นไป

41-4536-4031-35น้อย

กว่า 

30

จํานวน 

เกษตรกร

ส่งเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียง 50 ราย

งานตามยุทธศาสตร์

คะแนน

รวม 

(ค = กxข)
5

90%

4

80%

3

70%

2

60%

1

< 60%

ระดับค่าเป้าหมาย (ก)ตัวชี้วัด

(KPI)งานที่รับผิดชอบ

กรณีเป็นหน่วยนับ

ทําได้มากคะแนนก็

มากตาม

กรณีเป็นระยะเวลา             
ใช้เวลาน้อยคะแนนจะได้มาก
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วธีิการประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัตงิาน 
1) ในแต่ละรอบการประเมิน ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมิน ร่วมกนักาํหนดผลสมัฤทธ์ิ 

ท่ีคาดหวงั ตวัช้ีวดัผลงาน (KPI)  ระดบัความสาํคญัหรือนํ้าหนกั และระดบัค่าเป้าหมายในแต่ละรอบ               

การประเมิน โดยใชข้อ้มูลจากขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการประจาํปี  ลงในแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิการ

ปฏิบติัราชการท่ีส่วนราชการกาํหนด 
2) เม่ือส้ินรอบการประเมิน ผูข้อรับการประเมินรายงานผลสมัฤทธ์ิการปฏิบติัราชการ  

พร้อมหลกัฐานท่ีแสดงถึงผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ 
  3) ผูป้ระเมิน ทาํการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการปฏิบติัราชการกบัระดบัค่าเป้าหมาย และ

คาํนวณผลคะแนนการประเมิน 
  4) นาํผลคะแนนการประเมินผลสมัฤทธ์ิการปฏิบติัราชการไปรวมกบัคะแนนการประเมิน

สมรรถนะในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
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ตัวอย่างการคํานวณคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตัวอย่างการคํานวณคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

3.2100%รวม

30%

20%

50%

นํ้าหนัก

(ข)

2

3

4

คะแนน

(ก)

0.660 วัน 

หรือน้อย

กว่า

61 -65 

วัน

66 -70 

วัน

71 – 75 

วัน

มาก 

กว่า 

75 วัน

จํานวนวัน        

ที่ดําเนินการ

สํารวจข้อมูล

สํารวจข้อมูล

เกษตรกร 300 ราย 

ภายใน 60 วัน

(คx20)

= 64

แปลงคะแนนรวม (ค) เป็นคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น  100 คะแนน 

(โดยนํา 20 มาคูณ)

0.6361 ราย

ขึ้นไป

321-

360

281-

320

241-

281

240 

หรือ

น้อย

กว่า

จํานวน

เกษตรกร...

ถ่ายทอดความรู้แก่

เกษตรกร  400 ราย

2.046 ราย

ขึ้นไป

41-4536-4031-35น้อย

กว่า 

30

จํานวน 

เกษตรกร

ส่งเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียง  50 ราย

คะแนนรวม 

(ค = กxข)54321

ระดับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

(KPI)
งานที่รับผิดชอบ

 
4. การประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ  
  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ หรือ สมรรถนะของขา้ราชการกรมส่งเสริม

การเกษตรในปีงบประมาณ 2553 กาํหนดใหป้ระเมินสมรรถนะหลกัของขา้ราชการ  5 ดา้น คือ              

การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ บริการท่ีดี การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม

และจริยธรรม  การทาํงานเป็นทีม และคดัเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานอีก 3 ดา้น โดยสาํนกังาน 

ก.พ. ไดก้าํหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจาํเป็นสาํหรับตาํแหน่งขา้ราชการ

พลเรือนสามญั และคาํบรรยายรายละเอียดไวแ้ลว้ ตามหนงัสือสาํนกังาน ก.พ.ท่ี นร 1008/ว 27 ลงวนัท่ี            

29 กนัยายน 2552   (รายละเอียดพจนานุกรมสมรรถนะ  ตามภาคผนวก) 
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วธีิการประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ (สมรรถนะ) 

1) เร่ิมตน้รอบการประเมิน ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมิน ร่วมกนัศึกษารายละเอียด 

พจนานุกรมสมรรถนะ กาํหนดระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัตามมาตรฐานท่ี ก.พ. กาํหนด และระดบั

ความสาํคญั โดยใหร้ะบุไวใ้นเอกสารขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการประจาํปี 

  2) ในระหวา่งรอบการประเมิน ผูป้ระเมินหมัน่สงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติัราชการของ             

ผูอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาท่ีแสดงออกเป็นประจาํ และทาํการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3) เม่ือส้ินรอบการประเมิน ผูป้ระเมินพจิารณาคุณลกัษณะของผูรั้บการประเมินตาม 

มาตรฐานสมรรถนะในระดบัท่ีคาดหวงัวา่ผูรั้บการประเมินมีสมรรถนะตรงตามระดบัท่ีคาดหวงัในช่วงใด

ของมาตรการประเมินสมรรถนะท่ีกาํหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั ตามลกัษณะพฤติกรรมการปฏิบติั

ราชการท่ีควรเปล่ียนแปลงไปตามระดบัการพฒันา 
  4) บนัทึกคะแนนลงในแบบฟอร์มท่ีกาํหนด และทาํการคาํนวณผลประเมินสมรรถนะ  
  5) บนัทึกความเห็นและรายละเอียดแนวทางการพฒันาของผูรั้บการประเมิน โดยการ 

หารือร่วมกนัระหวา่งผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมิน 
  6) นาํผลการประเมินสมรรถนะไปรวมกบัคะแนนการประเมินผลสมัฤทธ์ิการปฏิบติังาน 

ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
 

แบบบันทกึพฤติกรรมการปฏิบัติราชการในระหว่างรอบการประเมนิ 

สมรรถนะ 
พฤตกิรรมทีสั่งเกตเห็น 

พฤตกิรรมทีไ่ม่ด ี พฤตกิรรมทีด่ี 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

(ตรงต่อเวลา รับผดิชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยนั ตั้งใจทาํงาน) 

  

2. การบริการทีด่ ี

(เตม็ใจใหบ้ริการ ใหบ้ริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการได)้ 

  

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

(ขนขวายหาความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใชใ้นงาน) 

  

4. การยดึมัน่ในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 

(ทาํงานซ่ือสัตย ์โปร่งใส ยดึมัน่ในหลกัการ) 

  

5. การทํางานเป็นทมี 

(ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเพ่ือใหง้านของกลุ่มประสบความสาํเร็จ) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
Personnel Division DOAE 

 

 

มาตรการประเมินสมรรถนะ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

จําเป็นต้องได้รับการ

พฒันาอย่างยิง่ผูถ้กู

ประเมินไม่สามารถ

แสดงออกใหเ้ห็นถึง

พฤติกรรมตามท่ีระบุ

ไวใ้นพจนานุกรม

สมรรถนะ 

ต้องได้รับการพฒันา

ผูถ้กูประเมินทาํได้

นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของ

สมรรถนะท่ีกาํหนด 

มีพฤติกรรมในบาง

รายการท่ีตอ้งไดรั้บ

การพฒันาอยา่ง

เด่นชดั 

อยู่ในระดบัใช้งานได้

ผูถ้กูประเมินทาํได้

มากกวา่คร่ึงหน่ึงของ

สมรรถนะท่ีกาํหนด  

ยงัมีจุดอ่อนในบาง

เร่ือง  แต่ไม่เป็น

ขอ้ดอ้ยท่ีกระทบต่อ

ผลการปฏิบติัราชการ 

อยู่ในระดบัทีใ่ช้งาน

ได้ดผีูถ้กูประเมินทาํ

ไดต้ามสมรรถนะท่ี

กาํหนดไดโ้ดยมาก 

เป็นไปอยา่งคงเส้น 

คงวา  และทาํไดดี้กวา่

ผลปฏิบติัราชการใน

ระดบักลาง ๆ ไม่มี

จุดอ่อนเป็นประเดน็

สาํคญั 

 

อยู่ในระดบัทีย่อด

เยีย่มผูถู้กประเมิน          

ทาํไดค้รบทั้งหมด

ตามสมรรถนะ                

ท่ีกาํหนด  และส่ิงท่ี

แสดงออกตาม

สมรรถนะน้ีถือเป็น

จุดแขง็ของ                   

ผูถ้กูประเมิน 

 
 
 

Personnel Division DOAE

3.83.8100 %100 %รวมรวม

สมรรถนะอื่นๆสมรรถนะอื่นๆ  ที่ส่วนราชการกําหนดที่ส่วนราชการกําหนด

=  76 =  76 คะแนนคะแนน
แปลงคะแนนรวม (ค) เป็นคะแนนประเมินผลสมรรถนะที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น  100 คะแนน 

(โดยนํา 20 มาคูณ)

0.60.615 %15 %44225. การทํางานเป็นทีม

0.60.615 %15 %4422
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ

ธรรมและจริยธรรม

0.80.820 %20 %4422
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ

1.21.230 %30 %44222. บริการที่ดี

0.60.620 %20 %33221. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

รวมคะแนน (ค)

(ค = ก x ข)
นํ้าหนัก (ข)

คะแนน 

(ก)
ระดับที่คาดหวังสมรรถนะสมรรถนะ

ตัวอย่างการคํานวณคะแนนประเมินสมรรถนะ
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5. การสรุปผลการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ 
 สาํนกังาน ก.พ. ไดก้าํหนดแนวทางการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการ  

โดยกาํหนดใหเ้ม่ือส้ินรอบการประเมิน ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินร่วมกนัวิเคราะห์ผลสาํเร็จของงาน

และสมรรถนะในการปฏิบติัราชการและบนัทึกลงในแบบสรุปผลการประเมิน โดยการแจง้ผลการประเมิน

ทราบเป็นรายบุคคล และลงช่ือรับทราบผลการประเมิน ในหน่วยงานระดบักอง สาํนกั และสาํนกังาน

เกษตรจงัหวดัใหมี้คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการ เพือ่ความโปร่งใส 
และเป็นธรรม  มีการประกาศรายช่ือผูท่ี้มีผลประเมินในระดบัดีเด่นและดีมากเปิดเผยใหท้ราบทัว่กนั   
และหวัหนา้หน่วยงาน โดยความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง (ถา้มี) จดัส่ง 
ผลการประเมินในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลัน่กรองฯ ระดบักรม/จงัหวดัก่อนนาํเสนอ

อธิบดี หรือ ผูว้า่ราชการจงัหวดั พจิารณาออกคาํสัง่เล่ือนเงินเดือน  (แบบสรุปผลการประเมิน - ภาคผนวก) 

หลกัเกณฑ์การพจิารณาผลการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบติั 

ราชการรายบุคคล ดงัน้ี 
1)  ใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัราชการ 2 องคป์ระกอบ คือ ผลสมัฤทธ์ิของงาน และ 

พฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ ในสดัส่วน 80 : 20  โดยผลสมัฤทธ์ิของงานใหป้ระเมินจาก

ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาท่ีกาํหนด หรือความประหยดั หรือความ

คุม้ค่าของการใชท้รัพยากร  พฤติกรรมการปฏิบติัราชการใหป้ระเมินจากสมรรถนะหลกัตามท่ี ก.พ. 

กาํหนด และสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการตามท่ีส่วนราชการกาํหนด                                   

                                 สาํหรับขา้ราชการท่ีอยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบติัราชการในรอบการประเมิน กาํหนด

สดัส่วนผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ ในสดัส่วน 50 : 50 

2)  กาํหนดช่วงคะแนนผลการปฏิบติัราชการเป็น 5 ระดบั คือ ดีเด่น ดีมาก    ดี พอใช ้ และ 

ตอ้งปรับปรุง (ตํ่ากวา่ร้อยละ 60)    

3)  ใหห้น่วยงานตน้สงักดัของผูรั้บการประเมินมีระบบจดัเกบ็ผลการประเมินและ 
หลกัฐานผลสมัฤทธ์ิการปฏิบติัราชการไวป้ระกอบการพิจารณาในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4)  ใหผู้บ้งัคบับญัชาหน่วยงานระดบักอง สาํนกั เขต และจงัหวดั จดัเกบ็สาํเนาแบบ 
สรุปผลการประเมินการปฏิบติัราชการ ไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ยสองรอบการประเมิน 

5)  หน่วยงานการเจา้หนา้ท่ีจดัเกบ็แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบติัราชการไวใ้นแฟ้ม 
ประวติัขา้ราชการ หรือ จดัเกบ็ในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสม 
               6)  ผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการ จะนาํไปใชป้ระกอบการแต่งตั้ง 

การเล่ือนเงินเดือน การใหอ้อกจากราชการ และการพฒันาและเพิ่มพนูประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ 

และอาจนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การใหร้างวลั

ประจาํปี รางวลัจูงใจ และค่าตอบแทนต่าง ๆ ดว้ยกไ็ด ้
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Personnel Division DOAE

การประเมินผลปฏิบัติงานรายบุคคลการประเมินผลปฏิบัติงานรายบุคคล

 เป้าหมายเชิงเป้าหมายเชิงยุทธยุทธศาสตร์ศาสตร์

 เป้าหมายตามภารกิจเป้าหมายตามภารกิจ

 งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

โดยพิจารณาจากโดยพิจารณาจาก  ปริมาณผลงานปริมาณผลงาน  
คุณภาพผลงานคุณภาพผลงาน  ความรวดเร็วความรวดเร็ว    
ตรงเวลาที่กําหนดตรงเวลาที่กําหนด  ความประหยัดความประหยัด

ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร

  สมรรถนะหลักสมรรถนะหลัก  55  ด้านด้าน                                
  สมรรถนะทางบริหารสมรรถนะทางบริหาร  66  ด้านด้าน

  สมรรถนะเฉพาะสมรรถนะเฉพาะ  1616  ด้านด้าน  

((เลือกเลือกตามลักษณะงานตามลักษณะงาน  33  ด้านด้าน))

  สมรรถนะของตําแหน่งงานสมรรถนะของตําแหน่งงาน                      

ผลสําเร็จของงาน (80%) ผลการประเมินสมรรถนะ (20%)

 
 
 

Personnel Division DOAE

การสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

องค์ประกอบ คะแนน นํ้าหนัก ผลการประเมิน

ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 64 0.8 51.2
ผลประเมินสมรรถนะ 76 0.2 15.2

รวมคะแนน 66.4

2.01 - 3.00

ดี

70 - 79

3.01- 4.00

ดีมาก

80 - 89ช่วงคะแนน

(ตัวอย่าง)
ตํ่ากว่า 60 60 - 69 90 ขึ้นไป

ระดับ ต้อง 
ปรับปรุง

พอใช้ ดีเด่น

% เลื่อน

เงินเดือน
ไม่ได้เลื่อน 1.00- 2.00 4.01-5.00

หมายเหต ุการกําหนดช่วงระดับคะแนนประเมิน และการคํานวณการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไป

ตามประกาศของกรมส่งเสริมการเกษตร
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ผูจ้ดัทาํ : 
นายดนยั ช่ืนอารมย ์นกัทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ   กองการเจา้หนา้ท่ี 
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ภาคผนวก 
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แบบบันทกึข้อตกลงการปฏบิัติราชการรายบุคคล  ประจําปีงบประมาณ...... 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน....................................................................................................................................................................... 
ตาํแหน่ง....................................................................ประเภทตําแหน่ง...................................ระดบัตําแหน่ง......................... 
สังกดั กลุ่ม/ฝ่าย/อาํเภอ.....................................................................กอง/สํานัก/จังหวดั......................................................... 
1. การมอบหมายงานในความรับผดิชอบ 

งานในความรับผดิชอบ 
ตัวช้ีวดัผล             

การปฏิบตัิราชการ 

ระดบั

ความสําคญั

(นํา้หนัก) 

เป้าหมาย 
รอบที ่1 

(ต.ค. – ม.ีค.) 
รอบที ่2 

(เม.ย. – ก.ย.) 

รวม 

      
      
      
2. สมรรถนะทีจ่ําเป็นในการปฏิบัตงิาน 

สมรรถนะ 
ระดบัสมรรถนะ                

ทีค่าดหวงั 
ระดบัความสําคญั

(นํา้หนัก) 

สมรรถนะหลกั 
1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

2. บริการท่ีดี  

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  

4. การยดึมัน่ในความถกูตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม  

5. การทาํงานเป็นทีม 

 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 

 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 

สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงาน 
        6. ....................................... 
        7. ......................................... 
        8. ....................................... 

 
......... 
......... 
.......... 

 
........... 
.......... 
.......... 

สมรรถนะทีต้่องได้รับการพฒันา 
................................................................................... 
 

ช่วงเวลาในการพฒันา 
.......................... 

3. ลงช่ือรับทราบข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปฏิบัตงิาน 
 
ลงช่ือ...................................................................... 
        (....................................................................) 
ตาํแหน่ง................................................................ 

ผู้บังคบับัญชา 
 
ลงช่ือ...................................................................... 
        (....................................................................) 
ตาํแหน่ง................................................................ 

หมายเหตุ  1. หน่วยงานสามารถปรับรูปแบบบนัทึกขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการไดต้ามความเหมาะสม โดยใหมี้สาระไม่นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนด 

                  2. การมอบหมายงานเพิ่มเติมในระหวา่งรอบการประเมินสามารถดาํเนินการได ้โดยจดัทาํเป็นบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัใหม่ 

   หรือ เอกสารแนบทา้ยขอ้ตกลงฉบบัเดิม 

 


