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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
กรมส่ งเสริมการเกษตร
1. สาระสํ าคัญของหนังสื อสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญ

1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 บัญญัติให้
ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการแต่งตั้งและ
เลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
2) กําหนดผูม้ ีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการที่อยูใ่ น
บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
3) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ตั้งแต่รอบประเมิน
วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็ นต้นไป
4) ให้มีการประเมินปี ละ 2 รอบ คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนถึง
เดือนกันยายน
5) ประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ราชการ หรื อ สมรรถนะ
6) กําหนดการแบ่งกลุ่มคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และ
ต้องปรับปรุ ง ซึ่งคะแนนตํ่าสุ ดของระดับพอใช้จะต้องได้คะแนนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 60
7) การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็ นไป
ตามแบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการที่ส่วนราชการกําหนด โดยใช้แบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามแบบแนบท้ายหนังสื อเวียน
8) ให้ส่วนราชการมีระบบจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็ จของ
งานและพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรื อสมรรถนะของผูร้ ับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
การบริ หารงานบุคคลในเรื่ องต่าง ๆ
9) กําหนดวิธีการและขั้นตอนการประเมินในแต่ละรอบและการประกาศรายชื่อผูท้ ี่มี
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับสู งกว่าระดับดีข้ ึนไป
10) ให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่ งใส โดยให้หวั หน้าส่วนราชการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลัน่ กรองผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
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ผู้มีอํานาจในการประเมิน
นายกรัฐมนตรี

ปลัดสํานักนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรี

ปลัดกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวง

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

อธิบดี
ผอ.กอง/
สํานัก

ข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา ยกเว้นเกษตรอําเภอ
และข้าราชการในอําเภอ
ข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
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2. แนวทางการถ่ ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วดั จากระดับองค์ กรสู่ ระดับบุคคล

การถ่ายทอดเป้ าหมายและตัวชี้วดั จากระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล ได้ใช้แนวทาง
ดําเนินการตามเกณฑ์ประเมินระดับความสําเร็ จของส่ วนราชการในการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ คือ กําหนดให้ทุกส่ วนราชการมีการถ่ายทอด
(Cascading) เป้ าหมายและตัวชี้วดั ระดับองค์กรลงสู่ ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล รวมทั้งมีการจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
กับเป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
นอกจากแนวทางดังกล่าวแล้ว ในการถ่ายทอดเป้ าหมายและตัวชี้วดั ระดับหน่วยงาน
จะต้องพิจารณาถึงภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบรายบุคคลด้วย ดังนั้นในการมอบหมายงานตาม
ลําดับชั้น ผูบ้ งั คับบัญชาควรพิจารณามอบหมายงานให้ผอู ้ ยูใ่ นบังคับบัญชาตามแนวทางและวิธีการ ดังนี้

แนวทางการถ่ ายทอดเป้าหมาย

1) ถ่ายทอดเป้ าหมายและตัวชี้วดั จากระดับบนลงสู่ ระดับล่าง ตามลักษณะการจัด
โครงสร้างองค์กร เป็ นการถ่ายทอดตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ ซึ่งมีผรู ้ ับผิดชอบตาม
ลําดับชั้น ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่ วนราชการจนถึงระดับเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
2) ถ่ายทอดเป้ าหมายและตัวชี้วดั จากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน ได้แก่ งานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นงานประจํา หรื อ งานบางลักษณะที่ไม่ได้ปรากฏตามยุทธศาสตร์ของ
ส่ วนราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถจัดทําข้อตกลงการปฏิบตั ิงานได้ทุกตําแหน่ง
ถ่ายทอดเป้าหมายระดับองค์กรสู่หน่วยงานย่อยและระดับบุคคล

อธิบดี

Cascading

แผนงานโครงการ และเป้าหมายระดับองค์กร
รองอธิบดี

รองอธิบดี
รองอธิบดี
แผนงานโครงการ และเป้าหมายระดับกอง/สํานัก

ผอ.กอง/สํานัก

ผอ.กอง/สํานัก

ผอ.กอง/สํานัก

แผนงานปฏิบัติงานโครงการ และเป้าหมายระดับกลุ่ม/ฝ่าย
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
กิจกรรมและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ + งานประจําระดับบุคคล
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วิธีการถ่ ายทอดเป้าหมาย

1) ถ่ายทอดเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานลงมาโดยตรง โดยการถ่ายทอดทั้งตัวชี้วดั และ
ค่าเป้ าหมายลงมาทั้งหมด วิธีน้ ีใช้กบั ระดับบริ หาร เช่น ปลัดกระทรวง - อธิบดี - รองอธิบดี
2) ถ่ายทอดโดยการแบ่งตัวเลขค่าเป้ าหมาย ภายใต้ตวั ชี้วดั เดียวกันแบ่งตัวเลข
ค่าเป้ าหมายตามจํานวน ร้อยละ หรื อ ตามลักษณะพื้นที่ เช่น อําเภอ ตําบล ซึ่งเมื่อรวมตัวเลขค่าเป้ าหมาย
ของทุกตําแหน่งแล้วจะต้องไม่นอ้ ยกว่าค่าเป้ าหมายระดับกรม
3) ถ่ายทอดเป้ าหมายโดยให้ปฏิบตั ิงานเพียงบางด้าน โดยแบ่งตามกระบวนการ หรื อ
ขั้นตอนของงาน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีผรู ้ ับผิดชอบชัดเจน ผูม้ อบหมายงานจะต้องเข้าใจถึงกระบวนการ
ทํางานด้วย
ตัวอย่างเช่น ในการจัดฝึ กอบรม มีกระบวนการตั้งแต่ การขออนุมตั ิโครงการ การเตรี ยม
เอกสารฝึ กอบรม การจัดทําหนังสื อแจ้งผูเ้ ข้าอบรมและหนังสื อเชิญวิทยากร การจัดการงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย และผูด้ าํ เนินการฝึ กอบรม ซึ่งผูบ้ งั คับบัญชาอาจมอบหมายงานให้มีผรู ้ ับผิดชอบในแต่ละด้านและ
กําหนดตัวชี้วดั ย่อยให้สอดคล้องกับลักษณะงาน ซึ่งเมื่อรวมทุกด้านแล้วมีผลทําให้บรรลุเป้ าหมายใหญ่ คือ
มีการจัดฝึ กอบรมตามแผน และมีผเู ้ ข้ารับการอบรมตามเป้ าหมาย ดังนี้
กระบวนงาน
การจัดฝึ กอบรม……
1. ขออนุมตั ิโครงการ
2. เตรี ยมเอกสาร
3. ทําหนังสื อเชิญ
4. จัดการงบประมาณ

5. ผูด้ าํ เนินการจัด
ฝึ กอบรม

เป้ าหมาย
มีการจัดฝึ กอบรมตาม
วัตถุประสงค์.....
ได้รับอนุมตั ิจดั ฝึ กอบรม
จัดทําเอกสาร
ประกอบการฝึ กอบรม
มีการเชิญวิทยากรและ
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
จัดเตรี ยมวัสดุฝึกอบรม
และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการอื่น ๆ
สามารถดําเนินการจัดได้
ตามตารางกําหนดการ

ตัวชี้วดั
จํานวนผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม 100 คน
จํานวนงบประมาณ
จํานวนเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง
ความถูกต้องและ
ทันเวลา
ความถูกต้องเป็ นไป
ตามระเบียบ และ
ทันเวลา
ความพึงพอใจของ
ผูร้ ับการฝึ กอบรม

ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่ าย........
นาย ก.
นาย ก.
นาย ก.
นางสาว ข.

นาย ค.

4) จัดทําข้อตกลงในการปฏิบตั ิราชการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นหลักฐาน โดยใช้
แบบฟอร์มที่ส่วนราชการกําหนด หรื อ อาจกําหนดขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับลักษณะงานโดยมีสาระ
ไม่นอ้ ยกว่าแบบที่ส่วนราชการกําหนด
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3. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ

การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการกรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้ใช้แนวทาง
การประเมินตามหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 โดยมีแนวทางดังนี้
1) ก่อนเริ่ มรอบการประเมินให้ส่วนราชการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผปู ้ ระเมินและผูร้ ับการประเมินกําหนดข้อตกลงร่ วมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ กรณี ที่มีการมอบหมายงานเพิ่มเติม
อาจจัดทําข้อตกลงขึ้นใหม่ หรื อ จัดทําเป็ นเอกสารแนบท้ายข้อตกลงฉบับเดิมก็ได้
3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผปู ้ ระเมินทําการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ประกาศไว้
4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผปู ้ ระเมิน ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเพื่อการปรับปรุ ง
แก้ไข พัฒนาเพื่อนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะที่คาดหวัง
5) เมื่อสิ้ นรอบการประเมิน ผูป้ ระเมินและผูร้ ับการประเมิน ควรร่ วมกันวิเคราะห์
ผลสําเร็ จของงานและสมรรถนะในการปฏิบตั ิราชการ เพือ่ หาความจําเป็ นในการพัฒนาต่อไปด้วย
6) ให้แจ้งผลการประเมินทราบเป็ นรายบุคคล และลงชื่อรับทราบผลการประเมิน
ถ้าไม่ยนิ ยอมลงชื่อ ให้ขา้ ราชการในหน่วยงานอย่างน้อย 1 คน ลงชื่อเป็ นพยานว่ามีการแจ้งผลประเมินแล้ว
7) ประกาศรายชื่อผูท้ ี่มีผลประเมินในระดับดีเด่นและดีมากเปิ ดเผยให้ทราบทัว่ กัน
8) ให้หน่วยงานระดับกอง สํานัก และสํานักงานเกษตรจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลัน่ กรองผลการประเมินภายในหน่วยงาน เพื่อความโปร่ งใสและเป็ นธรรม
9) หัวหน้าหน่วยงาน โดยความเห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี)
จัดส่ งผลการประเมินในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลัน่ กรองฯ ก่อนนําเสนออธิบดี หรื อ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ตัวอย่างการกําหนดระดับความสําคัญและค่าเป้าหมาย
งานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ระดับค่าเป้าหมาย (ก)

1

2

3

4

5

< 60%

60%

70%

80%

90%

จํานวน
เกษตรกร

น้อย
กว่า
30

31-35

36-40

41-45

46 ราย
ขึ้นไป

จํานวน
เกษตรกร...

น้อย
กว่า
240

241281

มาก
กว่า
75 วัน

71 – 75
วัน

คะแนน
(ค)

นํ้าหนัก
(ข)

คะแนน
รวม
(ค = กxข)

งานตามยุทธศาสตร์
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 50 ราย
งานตามภารกิจ
ถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกร 400 ราย

281320

321360

361 ราย
ขึ้นไป

จํานวนวัน
ที่ดําเนินการ
สํารวจข้อมูล

กรณีเป็นหน่วยนับ
ทําได้มากคะแนนก็
มากตาม

20%

กรณีเป็นระยะเวลา
ใช้เวลาน้อยคะแนนจะได้มาก

งานที่ได้รับมอบหมาย
สํารวจข้อมูล
เกษตรกร 300 ราย
ภายใน 60 วัน

50%

66 -70
วัน

61 -65
วัน

60 วัน
หรือน้อย
กว่า

30%

100

รวม
Personnel Division DOAE

28

5
คู่มือประเมินผลการปฏิ บัติราชการ
Personnel Division DOAE

วิธีการประเมินผลสั มฤทธิ์การปฏิบัตงิ าน

1) ในแต่ละรอบการประเมิน ผูป้ ระเมินและผูร้ ับการประเมิน ร่ วมกันกําหนดผลสัมฤทธิ์
ที่คาดหวัง ตัวชี้วดั ผลงาน (KPI) ระดับความสําคัญหรื อนํ้าหนัก และระดับค่าเป้ าหมายในแต่ละรอบ
การประเมิน โดยใช้ขอ้ มูลจากข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการประจําปี ลงในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบตั ิราชการที่ส่วนราชการกําหนด
2) เมื่อสิ้ นรอบการประเมิน ผูข้ อรับการประเมินรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิราชการ
พร้อมหลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ
3) ผูป้ ระเมิน ทําการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิราชการกับระดับค่าเป้ าหมาย และ
คํานวณผลคะแนนการประเมิน
4) นําผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิราชการไปรวมกับคะแนนการประเมิน
สมรรถนะในแบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ตัวอย่างการคํานวณคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
งานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

คะแนน

ระดับค่าเป้าหมาย
1

2

3

4

5

(ก)

นํ้าหนัก
(ข)

คะแนนรวม
(ค = กxข)

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 50 ราย

จํานวน
เกษตรกร

น้อย
กว่า
30

31-35

36-40

41-45

46 ราย
ขึ้นไป

4

50%

2.0

ถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกร 400 ราย

จํานวน
เกษตรกร...

240
หรือ
น้อย
กว่า

241281

281320

321360

361 ราย
ขึ้นไป

3

20%

0.6

สํารวจข้อมูล
เกษตรกร 300 ราย
ภายใน 60 วัน

จํานวนวัน
ที่ดําเนินการ
สํารวจข้อมูล

มาก
กว่า
75 วัน

71 – 75 66 -70 61 -65
วัน
วัน
วัน

60 วัน
หรือน้อย
กว่า

2

30%

0.6

100%

3.2

รวม
แปลงคะแนนรวม (ค) เป็นคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน
(โดยนํา 20 มาคูณ)
Personnel Division DOAE

(คx20)
= 64
29

4. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ

การประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ หรื อ สมรรถนะของข้าราชการกรมส่ งเสริ ม
การเกษตรในปี งบประมาณ 2553 กําหนดให้ประเมินสมรรถนะหลักของข้าราชการ 5 ด้าน คือ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริ การที่ดี การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม
และจริ ยธรรม การทํางานเป็ นทีม และคัดเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานอีก 3 ด้าน โดยสํานักงาน
ก.พ. ได้กาํ หนดมาตรฐานความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็ นสําหรับตําแหน่งข้าราชการ
พลเรื อนสามัญ และคําบรรยายรายละเอียดไว้แล้ว ตามหนังสื อสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่
29 กันยายน 2552 (รายละเอียดพจนานุกรมสมรรถนะ ตามภาคผนวก)
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วิธีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ (สมรรถนะ)

1) เริ่ มต้นรอบการประเมิน ผูป้ ระเมินและผูร้ ับการประเมิน ร่ วมกันศึกษารายละเอียด
พจนานุกรมสมรรถนะ กําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังตามมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนด และระดับ
ความสําคัญ โดยให้ระบุไว้ในเอกสารข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการประจําปี
2) ในระหว่างรอบการประเมิน ผูป้ ระเมินหมัน่ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการของ
ผูอ้ ยูใ่ นบังคับบัญชาที่แสดงออกเป็ นประจํา และทําการบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
3) เมื่อสิ้ นรอบการประเมิน ผูป้ ระเมินพิจารณาคุณลักษณะของผูร้ ับการประเมินตาม
มาตรฐานสมรรถนะในระดับที่คาดหวังว่าผูร้ ับการประเมินมีสมรรถนะตรงตามระดับที่คาดหวังในช่วงใด
ของมาตรการประเมินสมรรถนะที่กาํ หนดค่าคะแนนเป็ น 5 ระดับ ตามลักษณะพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ราชการที่ควรเปลี่ยนแปลงไปตามระดับการพัฒนา
4) บันทึกคะแนนลงในแบบฟอร์มที่กาํ หนด และทําการคํานวณผลประเมินสมรรถนะ
5) บันทึกความเห็นและรายละเอียดแนวทางการพัฒนาของผูร้ ับการประเมิน โดยการ
หารื อร่ วมกันระหว่างผูป้ ระเมินและผูร้ ับการประเมิน
6) นําผลการประเมินสมรรถนะไปรวมกับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิงาน
ในแบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
แบบบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติราชการในระหว่ างรอบการประเมิน
สมรรถนะ

พฤติกรรมทีส่ ั งเกตเห็น
พฤติกรรมทีไ่ ม่ ดี
พฤติกรรมทีด่ ี

1. การมุ่งผลสั มฤทธิ์
(ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน ตั้งใจทํางาน)
2. การบริการทีด่ ี
(เต็มใจให้บริ การ ให้บริ การที่ผรู้ ับบริ การต้องการได้)
3. การสั่ งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(ขนขวายหาความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ในงาน)
4. การยึดมัน่ ในความถูกต้ องชอบธรรม และจริยธรรม
(ทํางานซื่ อสัตย์ โปร่ งใส ยึดมัน่ ในหลักการ)
5. การทํางานเป็ นทีม
(ช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานเพื่อให้งานของกลุ่มประสบความสําเร็ จ)
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มาตรการประเมินสมรรถนะ
1 คะแนน
จําเป็ นต้ องได้ รับการ
พัฒนาอย่ างยิง่ ผูถ้ กู
ประเมินไม่สามารถ
แสดงออกให้เห็นถึง
พฤติกรรมตามที่ระบุ
ไว้ในพจนานุกรม
สมรรถนะ

2 คะแนน
ต้ องได้ รับการพัฒนา
ผูถ้ กู ประเมินทําได้
น้อยกว่าครึ่ งหนึ่ งของ
สมรรถนะที่กาํ หนด
มีพฤติกรรมในบาง
รายการที่ตอ้ งได้รับ
การพัฒนาอย่าง
เด่นชัด

3 คะแนน
อยู่ในระดับใช้ งานได้
ผูถ้ กู ประเมินทําได้
มากกว่าครึ่ งหนึ่งของ
สมรรถนะที่กาํ หนด
ยังมีจุดอ่อนในบาง
เรื่ อง แต่ไม่เป็ น
ข้อด้อยที่กระทบต่อ
ผลการปฏิบตั ิราชการ

4 คะแนน
อยู่ในระดับทีใ่ ช้ งาน
ได้ ดผี ถู้ กู ประเมินทํา
ได้ตามสมรรถนะที่
กําหนดได้โดยมาก
เป็ นไปอย่างคงเส้น
คงวา และทําได้ดีกว่า
ผลปฏิบตั ิราชการใน
ระดับกลาง ๆ ไม่มี
จุดอ่อนเป็ นประเด็น
สําคัญ

5 คะแนน
อยู่ในระดับทีย่ อด
เยีย่ มผูถ้ ูกประเมิน
ทําได้ครบทั้งหมด
ตามสมรรถนะ
ที่กาํ หนด และสิ่ งที่
แสดงออกตาม
สมรรถนะนี้ถือเป็ น
จุดแข็งของ
ผูถ้ กู ประเมิน

ตัวอย่างการคํานวณคะแนนประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ

ระดับที่คาดหวัง

คะแนน

(ก)

นํ้าหนัก (ข)

รวมคะแนน (ค)

(ค = ก x ข)

2
2

3
4

20 %
30 %

0.6
1.2

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม

2

4

20 %

0.8

2

4

15 %

0.6

5. การทํางานเป็นทีม

2

4

15 %

0.6

100 %

3.8

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี

สมรรถนะอื่นๆ ที่ส่วนราชการกําหนด

รวม

แปลงคะแนนรวม (ค) เป็นคะแนนประเมินผลสมรรถนะที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน
(โดยนํา 20 มาคูณ)

= 76 คะแนน

Personnel Division DOAE
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5. การสรุ ปผลการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ

สํานักงาน ก.พ. ได้กาํ หนดแนวทางการสรุ ปผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
โดยกําหนดให้เมื่อสิ้ นรอบการประเมิน ผูป้ ระเมินและผูร้ ับการประเมินร่ วมกันวิเคราะห์ผลสําเร็ จของงาน
และสมรรถนะในการปฏิบตั ิราชการและบันทึกลงในแบบสรุ ปผลการประเมิน โดยการแจ้งผลการประเมิน
ทราบเป็ นรายบุคคล และลงชื่อรับทราบผลการประเมิน ในหน่วยงานระดับกอง สํานัก และสํานักงาน
เกษตรจังหวัดให้มีคณะกรรมการกลัน่ กรองผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ เพือ่ ความโปร่ งใส
และเป็ นธรรม มีการประกาศรายชื่อผูท้ ี่มีผลประเมินในระดับดีเด่นและดีมากเปิ ดเผยให้ทราบทัว่ กัน
และหัวหน้าหน่วยงาน โดยความเห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่ ง
ผลการประเมินในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลัน่ กรองฯ ระดับกรม/จังหวัดก่อนนําเสนอ
อธิบดี หรื อ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด พิจารณาออกคําสัง่ เลื่อนเงินเดือน (แบบสรุ ปผลการประเมิน - ภาคผนวก)

หลักเกณฑ์ การพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ

กรมส่ งเสริ มการเกษตร กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการรายบุคคล ดังนี้
1) ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ 2 องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรื อสมรรถนะ ในสัดส่วน 80 : 20 โดยผลสัมฤทธิ์ของงานให้ประเมินจาก
ปริ มาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ ว หรื อตรงตามเวลาที่กาํ หนด หรื อความประหยัด หรื อความ
คุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากร พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.
กําหนด และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิราชการตามที่ส่วนราชการกําหนด
สําหรับข้าราชการที่อยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั ิราชการในรอบการประเมิน กําหนด
สัดส่ วนผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรื อสมรรถนะ ในสัดส่วน 50 : 50
2) กําหนดช่วงคะแนนผลการปฏิบตั ิราชการเป็ น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และ
ต้องปรับปรุ ง (ตํ่ากว่าร้อยละ 60)
3) ให้หน่วยงานต้นสังกัดของผูร้ ับการประเมินมีระบบจัดเก็บผลการประเมินและ
หลักฐานผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ิราชการไว้ประกอบการพิจารณาในการบริ หารทรัพยากรบุคคล
4) ให้ผบู ้ งั คับบัญชาหน่วยงานระดับกอง สํานัก เขต และจังหวัด จัดเก็บสําเนาแบบ
สรุ ปผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการ ไว้เป็ นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน
5) หน่วยงานการเจ้าหน้าที่จดั เก็บแบบสรุ ปผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการไว้ในแฟ้ ม
ประวัติขา้ ราชการ หรื อ จัดเก็บในรู ปแบบอื่นตามความเหมาะสม
6) ผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการ จะนําไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง
การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิราชการ
และอาจนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลในเรื่ องต่าง ๆ เช่น การให้รางวัล
ประจําปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทนต่าง ๆ ด้วยก็ได้
9
คู่มือประเมินผลการปฏิ บัติราชการ
Personnel Division DOAE

การประเมินผลปฏิบัติงานรายบุคคล
ผลสําเร็จของงาน (80%)




ผลการประเมินสมรรถนะ (20%)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายตามภารกิจ
งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

โดยพิจารณาจาก ปริมาณผลงาน
คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว
ตรงเวลาที่กําหนด ความประหยัด
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร

 สมรรถนะหลัก 5 ด้าน
 สมรรถนะทางบริหาร 6 ด้าน
 สมรรถนะเฉพาะ 16 ด้าน
(เลือกตามลักษณะงาน 3 ด้าน)
 สมรรถนะของตําแหน่งงาน

Personnel Division DOAE

ตัวอย่างการคํานวณผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ

การสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
องค์ประกอบ

คะแนน

ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
64
76
ผลประเมินสมรรถนะ
รวมคะแนน

นํ้าหนัก

ผลการประเมิน

0.8

51.2

0.2

15.2
66.4

ช่วงคะแนน
(ตัวอย่าง)

ตํ่ากว่า 60

60 - 69

70 - 79

80 - 89

90 ขึ้นไป

ระดับ

ต้อง
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเด่น

1.00- 2.00

2.01 - 3.00

3.01- 4.00

4.01-5.00

% เลื่อน
เงินเดือน

ไม่ได้เลื่อน

หมายเหตุ การกําหนดช่วงระดับคะแนนประเมิน และการคํานวณการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไป
ตามประกาศของกรมส่งเสริมการเกษตร
Personnel Division DOAE

ผูจ้ ดั ทํา :
นายดนัย ชื่นอารมย์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการเจ้าหน้าที่
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ภาคผนวก
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แบบบันทึกข้ อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจําปี งบประมาณ......
กรมส่ งเสริมการเกษตร
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.......................................................................................................................................................................
ตําแหน่ ง....................................................................ประเภทตําแหน่ ง...................................ระดับตําแหน่ ง.........................
สั งกัด กลุ่ม/ฝ่ าย/อําเภอ.....................................................................กอง/สํ านัก/จังหวัด.........................................................
1. การมอบหมายงานในความรับผิดชอบ
ระดับ
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั ผล
ความสํ าคัญ
งานในความรับผิดชอบ
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รวม
การปฏิบตั ิราชการ

(นํา้ หนัก)

(ต.ค. – มี.ค.)

(เม.ย. – ก.ย.)

2. สมรรถนะทีจ่ ําเป็ นในการปฏิบัตงิ าน
สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริ การที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม
5. การทํางานเป็ นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
6. .......................................
7. .........................................
8. .......................................
สมรรถนะทีต่ ้ องได้ รับการพัฒนา
...................................................................................

ระดับสมรรถนะ
ทีค่ าดหวัง

ระดับความสํ าคัญ
(นํา้ หนัก)

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

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

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

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

ช่ วงเวลาในการพัฒนา
..........................

3. ลงชื่อรับทราบข้ อตกลงการปฏิบัตริ าชการ
ผู้ปฏิบัตงิ าน
ลงชื่อ......................................................................
(....................................................................)
ตําแหน่ ง................................................................

ผู้บังคับบัญชา
ลงชื่อ......................................................................
(....................................................................)
ตําแหน่ ง................................................................

หมายเหตุ 1. หน่วยงานสามารถปรับรู ปแบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการได้ตามความเหมาะสม โดยให้มีสาระไม่นอ้ ยกว่าที่กาํ หนด
2. การมอบหมายงานเพิ่มเติมในระหว่างรอบการประเมินสามารถดําเนินการได้ โดยจัดทําเป็ นบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่
หรื อ เอกสารแนบท้ายข้อตกลงฉบับเดิม
คู่มือประเมินผลการปฏิ บัติราชการ
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