ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมวิชาการเกษตร
--------------------------------ตามที่สานักงาน ก.พ.ได้มีหนังสือเวียนที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน๒๕๕๒ กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถกากับ
ติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และนาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
เลื่อนเงินเดือน และบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ นั้น
อาศัยอานาจตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ กรมวิชาการเกษตร
จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ดังนี้
ข้อ ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมวิชาการเกษตรนี้
ให้ ใ ช้ ส าหรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าช การ ตั้ ง แต่ ร อบการประเมิ น วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ ถึ ง
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๒. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ได้แก่
๒.๑ อธิบดี สาหรับข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
๒.๒ ผู้บังคับบัญชาระดับ กอง หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
สาหรับข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
๒.๓ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามข้ อ ๒.๑ หรื อ ๒.๒
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ดาเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ
ดังนี้
รอบที่ ๑ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
รอบที่ ๒ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน

/ข้อ ๔. การประเมิน...

-๒ข้อ ๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมิน 2 องค์ประกอบได้แก่
๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 75 ให้ประเมินจาก
(1) ปริมาณผลงาน
(2) คุณภาพผลงาน
(3) ความรวดเร็ว
(4) ตรงตามเวลาที่กาหนด
(5) ความประหยัด
(6) ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานวิจัย
ให้หน่วยงานนามาตรฐานกลางคารับรองการปฏิบัติราชการ ในการกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้
คะแนนการดาเนินงานวิจัย สาหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการ
มาตรฐานกลางคารับรองการปฏิบัติราชการสาหรับการดาเนินงานวิจัย ตามตาราง ดังนี้
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานวิจัย
ระดับ
เชี่ยวชาญ

ชานาญการ
พิเศษ

1
ส่งรายงาน
ผลงานวิจัย
ตามระบบ
วิจัยที่กรมฯ
กาหนดไม่
ครบถ้วน

2
ส่งรายงาน
ผลงานวิจัย
ครบถ้วนแต่
ล่าช้า

ส่งรายงาน
ผลงานวิจัย
ตามระบบ
วิจัยที่กรมฯ
กาหนดไม่
ครบถ้วน

ส่งรายงาน
ผลงานวิจัย
ครบถ้วนแต่
ล่าช้า

เกณฑ์การให้คะแนน
3
4
ส่งรายงาน ส่งรายงาน
ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยครบตาม
ครบตาม
กาหนดและผลงาน
กาหนด
ตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการกรมฯ หรือ
สูงกว่า หรือผลงานได้
เสนอนอกกรมฯ
ส่งรายงาน
ผลงานวิจัย
ครบตาม
กาหนด

ส่งรายงาน
ผลงานวิจัยครบตาม
กาหนดและผลงาน
ได้รับการคัดเลือก
จากกอง/หน่วยงาน
เทียบเท่ากอง เพื่อ
เสนอในการประชุม
วิชาการกรมฯ

5
ส่งรายงานผลงานวิจัยครบตาม
กาหนด และเป็นผลงานใช้
ประโยชน์
หรือผลงานได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภายนอก
ระดับประเทศ
ส่งรายงานผลงานวิจัยครบตาม
กาหนดและผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการกรมหรือสูงกว่า
หรือผลงานได้เสนอนอกกรมฯ
หรือได้คัดเลือกเป็นผลงานใช้
ประโยชน์
หรือผลงานได้รับรางวัล

/ระดั บ ....

-๓ระดับ
ชานาญการ

ปฏิบัติการ

1
ส่งรายงาน
ผลงานวิจัย
ตามระบบ
วิจัยที่กรมฯ
กาหนดไม่
ครบถ้วน

2
ส่งรายงาน
ผลงานวิจัย
ครบถ้วนแต่
ล่าช้า

เกณฑ์การให้คะแนน
3
4
ส่งรายงาน ส่งรายงาน
ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยครบตาม
ครบตาม
กาหนดและมีผลงาน
กาหนด
ที่ได้เผยแพร่ทางสื่อ
สาธารณะ

ส่งรายงาน
ผลงานวิจัย
ตามระบบ
วิจัยที่กรมฯ
กาหนดไม่
ครบถ้วน

ส่งรายงาน
ผลงานวิจัย
ครบถ้วนแต่
ล่าช้า

ส่งรายงาน
ผลงานวิจัย
ครบตาม
กาหนด

5
เกณฑ์ระดับ 4 หรือ 5 ของ
ระดับชานาญการพิเศษ

ได้เสนอผลงานใน
เกณฑ์ระดับ 4 หรือ 5 ของ
ระดับกอง/หน่วยงาน ระดับชานาญการ
เทียบเท่ากอง

หมายเหตุ 1. มาตรฐานกลางคารับรองเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน สาหรับข้าราชการที่มีหน้าที่
รับผิดชอบปฏิบัติงานวิจัย ได้แก่ นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ นักกีฏวิทยา นักวิชาการโรคพืช วิศวกรการเกษตร
นักสัตววิทยา
2. ให้ กอง/หน่วยงานเทียบเท่ากอง กาหนดสัดส่วนคะแนนในส่วนนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนในส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน)
2.1 รายงานผลงานวิจัยสิ้นสุด
(1) ระดับการทดลอง รับผิดชอบโดยหัวหน้าการทดลอง หัวหน้าโครงการ และหัวหน้าชุดโครงการ
(2) ระดับโครงการ รับผิดชอบโดยหัวหน้าโครงการ และหัวหน้าชุดโครงการ
(3) ระดับชุดโครงการ รับผิดชอบโดยหัวหน้าชุดโครงการ
2.2 รายงานผลงานวิจัยก้าวหน้า
(1) ระดับการทดลอง รับผิดชอบโดยหัวหน้าการทดลอง
(2) ระดับโครงการ รับผิดชอบโดยหัวหน้าโครงการ
๓. ในกรณีที่นักวิชาการระดับเชี่ยวชาญมีงานวิจัยต่อเนื่องที่ยังไม่สิ้นสุด ให้ใช้ตัวชี้วัดตามมาตรฐานกลางนี้ด้วย
๔.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 25 ให้ประเมินจากสมรรถนะ
หลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย
(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(2) บริการที่ดี
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
(5) การทางานเป็นทีม
/ในกรณีท.ี่ ..

-๔–
ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการโดยมีสัดส่วนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐
ข้อ ๕. ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ส่วนราชการนาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนโดยแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
(1) ดีเด่น
ช่วงคะแนนเท่ากับ
๙๑ - ๑๐๐
(2) ดีมาก
ช่วงคะแนนเท่ากับ
๘๑ - ๙๐.๙๙
(3) ดี
ช่วงคะแนนเท่ากับ
๗๑ - ๘๐.๙๙
(4) พอใช้
ช่วงคะแนนเท่ากับ
๖๐ - ๗๐.๙๙
(5) ต้องปรับปรุง
ช่วงคะแนนเท่ากับ
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ข้อ ๖. การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กรมวิชาการเกษตรกาหนด และแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้เป็นไปตามแบบ (แนบท้ายประกาศนี้)
ข้อ ๗. การจัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดงความสาเร็จของงาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน ให้รวบรวมจัดเก็บไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ
สาหรับแบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสาเนาไว้ที่ กอง หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองที่ผู้นั้นสังกัดหรือปฏิบัติราชการ เป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบ
การประเมิน ส่วนต้นฉบับให้ส่งมาที่กองการเจ้าหน้าที่
ข้ อ ๘. ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการในสั ง กั ด กรมวิ ช าการเกษตร
ผู้บังคับบัญชาจะนาไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและ
เพิ่มพูน ประสิ ทธิภาพการปฏิบั ติร าชการตามหลั กเกณฑ์และวิธีการว่าด้ว ยการนั้น และอาจนาไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจาปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทน
ต่างๆด้วยก็ได้
ข้อ ๙. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ให้ดาเนินการ ดังนี้
๙.๑ ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับ การประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามข้อ ๔. กาหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้
ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกั บลักษณะงาน สาหรับการกาหนดดัชนี ชี้วัด ให้พิจารณา
วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการ
กาหนดดัชนีชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม สาหรับการประเมินสมรรถนะให้ระบุ
พฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ โดยใช้วิธีการให้ผู้บังคับบัญชาประเมินโดยใช้มาตรวัดแบบ Rating
Scale ประเมินจุดแข็ง

/9.๒ในแต่ละรอบ....

