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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 บัญญัติใหผูบังคับบัญชามี
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ พ.ศ. 2551
กองการเจาหนาที่ กรมวิชาการเกษตร จึงไดจัดทำคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
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ทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงคตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ ก.พ.กำหนด
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-๑บทที่ 1 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 กำหนดใหการพิจารณา
สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใด เขาสูตำแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการใชอำนาจรัฐ รวมทั้งการโยกยาย
การเลื่อนตำแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะตองเปนไปตามระบบคุณธรรม และคำนึงถึง
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย
2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวตามขอ 1
ไว ดังนี้
2.1 มาตรา 42 (3) บัญญัติวา “การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหนง และการให
ประโยชนอื่นแกขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ
และจะนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได”
2.2 มาตรา 74 บัญญัติวา “ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบ
วินัยและปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนใหตามควรแกกรณีตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ. และจะใหบำเหน็จความชอบอยางอื่นซึ่งอาจเปนคำ
ชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลดวยก็ได”
2.3 มาตรา 76 บัญญัติวา “ ผูผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใ ต
บังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.
กำหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง
การปฏิบัติราชการดวย

ใหนำไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 กำหนดใหสวนราชการ
กำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และประกาศใหขาราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 กฎ ก.พ. วาดวยการ
สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล พ.ศ. 2552 ดังนี้
4.1 ขอ 4 บัญญัติวา “เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน
สามัญตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 แลวเห็นวา ขาราชการผูใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองก็ใหแจงผูนั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พรอมทั้งกำหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดย
ใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผู
นั้น ทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยกำหนดเปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการให
ชัดเจน เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามวรรคหนึ่ง
ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน
ในกรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความไมเปน
ธรรมอาจทำคำคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพื่อเปนหลักฐานได

-๒4.2 ขอ 5 บัญญัติวา “เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน
สามัญตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ 4.1 แลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอัน
เปนที่พอใจของทางราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอ
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
เมื่อไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 อาจดำเนินการ
ดังนี้
(1) กรณีขาราชการผูรับการประเมินประสงคจะออกจากราชการ

ก็ใหสั่งใหออกจากราชการ

หรือ
(2) สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยทำคำมั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองเปนครั้งที่สอง หรือ
(3) สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ
เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มีคำสั่งตาม (1) หรือ (3) แลวแตกรณี ให
รายงาน อ.ก.พ.กระทรวง ในกรณีที่ อ.ก.พ.กระทรวงเห็นวาคำสั่งดังกลาวไมถูกตองหรือไมเหมาะสมและมีมติ
เปนประการใดใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ปฏิบัติใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงมี
มติ
5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 กำหนดมาตรฐาน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปนสำหรับตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อใหสวน
ราชการใชเปนแนวทางดำเนินการกำหนดความรูความสามารถ ทักษา และสมรรถนะที่จำเปนสำหรับตำแหนง
6. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ปรับปรุงหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนในกรณี ดังนี้
6.1 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับมอบหมายใหไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการใน
หนวยงานอื่นเกินกวากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่
ขาราชการผูนั้นไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการ
มีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ดังกลาว และนำอัตราเงินเดือนของผูนั้นไปคำนวณรวมเปนวงเงินการเลื่อนเงินเดือน และบริหารวงเงินการ
เลื่อนเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานที่ผนู ั้นไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการ แลวสงผลการพิจารณา
การเลื่อนเงินเดือนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาผูมีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเปนผูออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
6.2 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดโอนหรือยายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน
ใหผูบังคับบัญชาซึง่ เปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการในสวนราชการเดิมกอนการโอน หรือยาย เปนผู
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการผูนั้น และนำอัตราเงินเดือนของขาราชการดังกลาวไปคำนวณรวม
เปนวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนในสวนราชการเดิม แลวสงผลการพิจารณา
การเลื่อนเงินเดือนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาผูมีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเปนผูออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

-๓บทที่ 2 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการกรมวิชาการเกษตร
1. หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตรไดประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
กรมวิชาการเกษตร ตั้งแตรอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เปนตนไป ดังนี้
1.1 ผูประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการกรมวิชาการเกษตร ไดแก
(1) อธิบดี สำหรับขาราชการที่อยูในบังคับบัญชา
(2) ผูบังคับบัญชาระดับกอง
สำหรับขาราชการที่อยูในบังคับบัญชา

หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง

(3) ผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาตามขอ (1) หรือ (2) แลวแตกรณี
1.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหดำเนินการประเมินปละ ๒ รอบ ตามปงบประมาณ
ดังนี้
รอบที่ ๑ เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
รอบที่ ๒ เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
1.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหประเมิน 2 องคประกอบไดแก
1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดสวนคะแนนรอยละ 75 ใหประเมินจาก
(1) ปริมาณผลงาน
(2) คุณภาพผลงาน
(3) ความรวดเร็ว
(4) ตรงตามเวลาที่กำหนด
(5) ความประหยัด
(6) ความคุมคาของการใชทรัพยากร
ในกรณีที่เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติ
งานวิจัย ใหหนวยงานนำมาตรฐานกลางคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในการกำหนดตัวชี้วัด คาเปาหมายและ
เกณฑการใหคะแนนการดำเนินงานวิจัย สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานไปปรับใชเปนแนวทางในการ
จัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ
1.4 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ มีสัดสวนคะแนนรอยละ 30 ใหประเมินจากสมรรถนะ
หลัก 5 ดาน และสมรรถนะประจำตำแหนง 3 ดาน
1.4.1 สมรรถนะหลัก 5 ดาน โดยกำหนดน้ำหนัก ดังนี้
สมรรถนะหลัก
น้ำหนัก
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์
15
(2) บริการที่ดี
15
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
15
(4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
15
(5) การทำงานเปนทีม
10

-๔1.4.2 สมรรถนะประจำตำแหนง 3 ดาน ตามที่กำหนดในมาตรฐานความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานของขาราชการ โดยกำหนดน้ำหนัก ดังนี้
สมรรถนะประจำตำแหนง (ตามเอกสารแนบ)
น้ำหนัก
(1) สมรรถนะที่ 1
10
(2) สมรรถนะที่ 2
10
(3) สมรรถนะที่ 3
10
ในกรณีที่เป นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิ บัติ
หนาที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในรอบการประเมิน ใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดสวนของแตละองคประกอบรอยละ 50
1.5 คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในแตละรอบการประเมิน ใหสวนราชการนำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการมา
จัดกลุมตามผลคะแนนโดยแบงกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ดังนี้
(1) ดีเดน
ชวงคะแนนเทากับ
91 – 100
(2) ดีมาก
ชวงคะแนนเทากับ
81 – 90.99
(3) ดี
ชวงคะแนนเทากับ
71 – 80.99
(4) พอใช
ชวงคะแนนเทากับ
60 – 70.99
(5) ตองปรับปรุง
ชวงคะแนนเทากับ
นอยกวารอยละ 60
1.6 ในแตละรอบการประเมินใหผูป ระเมินและผูรับ การประเมิน กำหนดขอ ตกลงรว มกั น
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามขอ 1.3กำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐาน
บงชี้ความสำเร็จ ของงานอยางเปนรูป ธรรมและเหมาะสมกับ ลักษณะงาน สำหรับการกำหนดดัชนีชี้วัด ให
พิจารณาวิธีการถายทอดตัวชี้วัดจากบนลงลางเปนหลักกอน ในกรณีที่ไมอาจดำเนินการไดหรือไมเพียงพอ อาจ
เลือกวิธีการกำหนดดัชนีชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม
1.7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตองมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และใหเปนไปตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด แบบที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ผานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) มีจำนวน ๓ แบบ ไดแก
(1) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
(3) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
1.8 ในระหวางรอบการประเมินผูรับการประเมินปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลงานตามที่ไดตกลง
รวมกันเมื่อเริ่มตนรอบการประเมิน ใหผูรับการประเมินติดตามงานที่รับผิดชอบ พิจารณาปญหาและหนทางแกไข
ปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา/ผูประเมินในการแกไขปญหาใหลุลวงเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ที่ไดตกลงกันไว
1.9 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละครั้ง
ใหผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการ
ประเมินทราบเปนรายบุคคลโดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินผานระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) กรณีที่ผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินผานระบบ
ดังกลาวใหผูประเมินพิมพแบบประเมินจากระบบ แลวใหขาราชการที่อยูในกอง/สถาบัน/สำนัก/ศูนย/กลุม/ดาน
เดียวกัน อยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย พรอมทั้ง
นำเสนอใหผูบริหารที่กำกับดูแลรับทราบ

-๕1.10 ใหผูประเมิน ประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและ
ดีมากในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น
1.11 การจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสำเร็จ ของงาน และพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผูรับการประเมิน ใหรวบรวมจัดเก็บ ไวที่ห นวยงานตนสังกัด เพื่ อใช
ประกอบ การพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตาง ๆ เปน เวลาอยางนอยสองรอบการประเมิน
สวนตนฉบับจัดเก็บไวที่กองการเจาหนาที่ในรูปแบบอีเล็กทรอนิกส (จัดเก็บในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม(DPIS))
2. วิธีการดำเนินการตามกระบวนการถายทอดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการรายบุคคล
2.1 ในแตละรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมินกำหนดขอตกลงรวมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ
(สมรรถนะ)
(1) หัวหนาหนวยงานยอย/กลุม/ฝาย หรือเทียบเทา กำหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย
และเกณฑการประเมินผลสำเร็จของการบรรลุเปาประสงคแตละขอ รวมกับบุคลากรภายใตบังคับบัญชา
(2) การกำหนดตัวชี้วัด ใหพิจารณาวิธีการถายทอดตัวชี้วัดจากบนลงลางเปนหลัก
กอน ในกรณีที่ไมอาจดำเนินการได หรือไมเพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่
เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม เชน กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลจากตัวชี้วัดที่แตละสำนัก/กอง ไดรับถายทอดจาก
ตัวชี้วัดกรมฯ กำหนดตัวชี้วัดจากหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรผูนั้นตามภารกิจของหนวยงานยอย/กลุม/
ฝาย หรือเทียบเทา รวมทั้ง กำหนดตัวชี้วัดจากงานที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติมจากผูบังคับบัญชา ก็ได
2.2 มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ
(1) ระหวางหัวหนาหนวยงานระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเทา กับหัวหนาหนวยงาน
ยอย/กลุม/ฝาย หรือเทียบเทา โดยในคำรับรองจะตองระบุตัวชี้วัด คาเปาหมายและเกณฑการประเมินผลสำเร็จ
ของการบรรลุเปาหมายแตละขอรวมกันตามแบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามเอกสารแนบ
(2) ระหวางหัวหนาหนวยงานยอย/กลุม/ฝายหรือเทียบเทา
กับบุคลากรภายใต
บังคับบัญชา ตามแบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยในคำรับรอง จะตองระบุตัวชี้วัด คา
เปาหมาย และเกณฑการประเมินตามขอตกลงตัวชี้วัดขางตน ที่ใชประเมินผลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
ในกรณีที่เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานวิจัย ใหใชมาตรฐานกลางคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในการกำหนดตัวชี้วัด คาเปาหมายและเกณฑ
การใหคะแนนการดำเนินงานวิจัย สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามตารางที่กำหนดไวในหลักเกณฑฯ
เปนแนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยให สำนัก/กอง/หรือเทียบเทา กำหนดสัดสวน
คะแนนในสวนนี้ ไมนอยกวารอยละ 30 ของคะแนนในสวนผลสัมฤทธิ์ของงาน
(3) บุคลากรในหนวยงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล
รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน

-๖2.3 ผูรับการประเมินดำเนินการบันทึกขอมูลสวนบุคคล ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑ
การประเมินผลตามขอตกลงตัวขี้วัด
หรือนำขอมูลตัวชี้วัดจากคำรับรองการปฏิบัติราชการลงในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) สวนที่ 1 เปาหมายการปฏิบัติงาน ใหแกลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม ของ
รอบการประเมินที่ 1 และภายในเดือนเมษายน ของรอบการประเมินที่ 2
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหประเมิน 2 องคประกอบ ไดแก
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดสวนคะแนนรอยละ 70 ใหประเมินจากปริมาณผลงาน
คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่กำหนด ความประหยัด และความคุมคาของการใชทรัพยากร
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) มีสัดสวนคะแนนรอยละ 30 ให
ประเมินจากสมรรถนะหลัก 5 ดาน และสมรรถนะประจำตำแหนง 3 ดาน ตามที่กำหนดในมาตรฐานความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานของขาราชการ โดยใชวิธีการใหผูประเมินใช
มาตรวัดแบบ Rating Scale ประเมินจุดแข็ง
สรุปผลการประเมินในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แลวแจงผลการ
ประเมินเปนรายบุคคล โดยพิมพเอกสารจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ใหผูประเมินลงนามผล
การประเมิน และใหผูรับการประเมินลงชื่อรับทราบผลการประเมินในเอกสาร และรับทราบผลการประเมินใน
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ดวย กรณีที่ผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการ
ประเมิน ใหผูประเมินพิมพแบบประเมินจากระบบ แลวใหขาราชการที่อยูในกอง/สถาบัน/สำนัก/ศูนย/กลุม/
ฝายเดียวกัน อยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย พรอมทั้ง
นำเสนอใหผูบริหารที่กำกับดูแลรับทราบ
2.4 สำนัก/กอง หรือเทียบเทา ประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผลการประเมินอยูในระดับ
ดีเดน และดีมาก ในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบตอไปใหดียิ่งขึ้น
2.5 นำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแก
บุคลากรภายในหนวยงาน
3. หนวยงานเก็บเอกสาร หลักฐานการถายทอดตัวชี้วัด คาเปาหมายและการดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไวดังนี้
3.1 เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมการกำหนดตัวขี้วัด คาเปาหมาย และ
เกณฑการประเมินผลรวมกันระหวางหัวหนาหนวยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเทา กับหัวหนาหนวยงาน
ยอย/กลุม/ฝายหรือเทียบเทา และหัวหนาหนวยงานยอย/กลุม/ฝายหรือเทียบเทากับผูใตบังคับบัญชา ไดแก
(1) คำรับรองการปฏิบัติราชการที่มีการลงนามระหวางหัวหนาหนวยงานระดับ
สำนัก/กองหรือเทียบเทา กับหัวหนาหนวยงานยอย/กลุม/ฝายหรือเทียบเทา และเอกสารประกอบคำรับรองฯ
ซึ่งระบุตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการประเมินผล และขอมูลที่จำเปนอื่นๆ สำหรับใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน และใชประเมินผลไดจริง
(2) คำรับรองการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนาหนวยงานยอย/กลุม/ฝายหรือ
เทียบเทากับผูใตบังคับบัญชา
3.2 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานตามกระบวนการ/แผนงาน เชน
(1) ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงความกาวหนาของการปฏิบัติงาน
หรือกิจกรรมที่กำหนดไวตามกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ
(2) วันที่ดำเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม

-๗3.3 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาไดมีการติดตามความกาวหนาของการดำเนินงาน
และมีการรายงานผลความสำเร็จตามตัวชี้วัด และคาเปาหมายที่กำหนดไวในคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
หัวหนาหนวยงานยอย/กลุม/ฝายหรือเทียบเทา และบุคลากรภายในหนวยงาน ตามขอมูลที่แจงมาจริง เชน
ตัวอยางแบบฟอรมที่ใชในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำงวด พรอมสำเนาแบบฟอรม ที่
กรอกขอมูลและรายงานผลการดำเนินงานจริง โดยหัวหนาหนวยงานยอย/กลุม/ฝาย และบุคลากรในหนวยงาน
3.4 การประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ที่ถูกจัดเก็บในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ถูกตอง ครบถวน
3.5 เอกสาร/หลักฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการทุกราย
3.6 เอกสารการประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูใน
ระดับดีเดนและดีมากของสำนัก/กอง

-๘บทที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ เปนการประเมินที่พิจารณาจากความสำเร็จของ
การปฏิบัติงานที่เกิดขึน้ จริงในรอบการประเมินวาบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว จะเริ่มจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI
หรือ Key Performance Indicator) จากนั้นกำหนดคาเปาหมาย (Goal) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จริงกับเกณฑคาเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อสรุปเปนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย
1. การกำหนดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ตามประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการกรมวิชาการเกษตร ไดกำหนดแนวทาง ดังนี้
(1) ใหพิจารณาวิธีการถายทอดตัวชี้วัดผลงานจากบนลงลาง (Goal Cascading Method)
เปนหลักกอน เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหรืองานตาม
แผนปฏิบัติราชการเพื่อผลักดันใหเปาหมายการปฏิบัติราชการของหนวยงานบรรลุผล
(2) วิธีการสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการหรือผูบริหาร (Customer – Focused
Method) เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหนาที่ความรับผิดชอบหลักของหนวยงาน ซึ่ง
ไมปรากฏในคำรับรองปฏิบัติราชการของสวนราชการ ซึ่งวิธีการนี้จะเหมาะสำหรับผูปฏิบัติงานสนับสนุน
(3) วิธีการไลเรียงตามผักการเคลื่อนของงาน (Workflow – Charting Method) เปนการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการในการไลเรียงกระบวนการหรือเนื้องานที่ผูรับการประเมินรับผิดชอบ
ซึ่งวิธีการนี้เหมาะกับงานที่ผลผลิตในแตละขั้นตอนอยูในสำนัก/กองเดียวกัน เชน งานจัดทำวารสารประจำเดือน
ของสวนราชการ
(4) วิธีการประเมินความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติราชการ เปนการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการของขาราชการที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ เนื่องจาก
ผูอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอาจยังไมสามารถผลิตผลงานไดอยางชัดเจนภายในชวงระยะเวลาที่
ประเมิน
2. การกำหนด จำนวน น้ำหนัก ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการควรมีจำนวนที่เหมาะสม ไมมากไมนอยเกินไป ควรเปนตัวชี้วัดที่สำคัญซึ่งอยูในดุลยพินิจของ
หนวยงานในการกำหนด เมื่อรวมน้ำหนักของทุกตัวชี้วัดตองเทากับ 100 คะแนน
3. การกำหนดคาเปาหมาย และคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ใหประเมินจาก
ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่กำหนด ความประหยัด ความคุมคาของการใช
ทรัพยากร โดยกำหนดคาเปาหมาย และคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ดังนี้
3.1 การกำหนดคาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน แบงออกเปน 5 ระดับ โดยเริ่มตั้งแต
ระดับ 1 ซึ่งเปนคาเปาหมายที่ต่ำสุดที่สามารถยอมรับได ไปจนถึงระดับ 5 ซึ่งเปนคาเปาหมายในระดับทาทาย
ซึ่งเปนการปฏิบัติราชการที่มีความยาก โดยผูรับการประเมินตองใชความสามารถ ความทุมเท และความ
อุตสาหะเปนอยางยิ่ง จึงจะสามารถปฏิบัติราชการใหบรรลุผลดังกลาวได ซึง่ เปาหมายผลงานที่เปนมาตรฐาน
ทั่วไปใหอยูที่ระดับ 3 การกำหนดคาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับ มีดังนี้

-๙ระดับ
1
2
3
4
5

คาเปาหมาย
คาเปาหมายระดับต่ำสุดที่ยอมรับได
คาเปาหมายระดับต่ำกวามาตรฐาน
คาเปาหมายระดับมาตรฐาน
คาเปาหมายระดับยากปานกลาง
คาเปาหมายระดับยากมาก

คะแนน
1
2
3
4
5

3.2 กรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการของขาราชการกรมวิชาการเกษตรที่มี
หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานวิจัย
ใหหนวยงานนำมาตรฐานกลางคำรับรองการปฏิบัติราชการในการกำหนด
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนการดำเนินงานวิจัย ไปปรับใชเปนแนวทางในการจัดทำคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้
ขาราชการที่รับผิดชอบปฏิบัติงานวิจัย ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับ
คาเปาหมาย
1
สงรายงานผลงานวิจัยตามระบบวิจัยที่กรมฯกำหนดไมครบถวน
2
สงรายงานผลงานวิจัยครบถวนแตลาชา
3
สงรายงานผลงานวิจัยครบถวนตามกำหนด
4
สงรายงานผลงานวิจัยครบถวนตามกำหนดและผลงานตีพิมพใน
วารสารวิชาการกรมฯหรือสูงกวา หรือผลงานไดเสนอนอกกรมฯ
5
สงรายงานผลงานวิจัยครบถวนตามกำหนดและเปนผลงานใช
ประโยชนหรือผลงานไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก
ระดับประเทศ
ขาราชการที่รับผิดชอบปฏิบัติงานวิจัย ระดับชำนาญการพิเศษ
ระดับ
คาเปาหมาย
1
สงรายงานผลงานวิจัยตามระบบวิจัยที่กรมฯกำหนดไมครบถวน
2
สงรายงานผลงานวิจัยครบถวนแตลาชา
3
สงรายงานผลงานวิจัยครบถวนตามกำหนด
4
สงรายงานผลงานวิจัยครบถวนตามกำหนดและผลงานไดรับการ
คัดเลือกจากกอง/หนวยงานเทียบเทากองเพื่อเสนอในการประชุม
วิชาการกรมฯ
5
สงรายงานผลงานวิจัยครบถวนตามกำหนดและผลงานตีพิมพใน
วารสารวิชาการกรมหรือสูงกวา หรือผลงานไดเสนอนอกกรมฯ
หรือไดคัดเลือกเปนผลงานใชประโยชน หรือผลงานไดรับรางวัล

คะแนน
1
2
3
4
5

คะแนน
1
2
3
4
5

-๑๐ขาราชการที่รับผิดชอบปฏิบัติงานวิจัย ระดับชำนาญการ
ระดับ
คาเปาหมาย
1
สงรายงานผลงานวิจัยตามระบบวิจัยที่กรมฯกำหนดไมครบถวน
2
สงรายงานผลงานวิจัยครบถวนแตลาชา
3
สงรายงานผลงานวิจัยครบถวนตามกำหนด
4
สงรายงานผลงานวิจัยครบถวนตามกำหนดและมีผลงานที่ได
เผยแพรทางสื่อสารธารณะ
5
เกณฑระดับ 4 หรือ 5 ของระดับชำนาญการพิเศษ
ขาราชการที่รับผิดชอบปฏิบัติงานวิจัย ระดับปฏิบัติการ
ระดับ
คาเปาหมาย
1
สงรายงานผลงานวิจัยตามระบบวิจัยที่กรมฯกำหนดไมครบถวน
2
สงรายงานผลงานวิจัยครบถวนแตลาชา
3
สงรายงานผลงานวิจัยครบถวนตามกำหนด
4
ไดเสนอผลงานในระดับกอง/หนวยงานเทียบเทากอง
5
เกณฑระดับ 4 หรือ 5 ของระดับชำนาญการ

คะแนน
1
2
3
4
5
คะแนน
1
2
3
4
5

หมายเหตุ
(1) มาตรฐานกลางคำรับรองเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน สำหรับ
ขาราชการที่รับผิดชอบปฏิบัติงานวิจัย
(2) ให กอง/หนวยงานเทียบเทากอง กำหนดสัดสวนคะแนนในสวนนี้ ไมนอยกวารอยละ
30 ของคะแนนในสวนผลสัมฤทธิ์ของงาน
(2.1) รายงานผลงานวิจัยสิ้นสุด
1) ระดับการทดลอง รับผิดชอบโดยหัวหนาการทดลอง หัวหนาโครงการ และ
หัวหนาชุดโครงการ
2) ระดับโครงการ รับผิดชอบโดยหัวหนาโครงการ และหัวหนาชุดโครงการ
3) ระดับชุดโครงการ รับผิดชอบโดยหัวหนาชุดโครงการ
(2.2) รายงานผลงานวิจัยกาวหนา
1) ระดับการทดลอง รับผิดชอบโดยหัวหนาการทดลอง
2) ระดับโครงการ รับผิดชอบโดยหัวหนาโครงการ
(3) ในกรณีที่นักวิชาการระดับเชี่ยวชาญมีงานวิจัยตอเนื่องที่ยังไมสิ้นสุด ใหใชตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานกลางนี้ดวย

-๑๑4. วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
ในแตละรอบการประเมิน ใหดำเนินการ ดังนี้
4.1 เริ่มรอบการประเมิน
ผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันกำหนดผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติราชการที่คาดหวัง ตัวชี้วัดผลงาน (KPI) น้ำหนัก คาเปาหมาย และจำนวน ในแตละรอบการประเมิน โดย
ผูรับการประเมินเขาไปบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ สวนที่ 1 เปาหมายการปฏิบัติงาน
4.2 ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูประเมินติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งคอยใหคำปรึกษาแนะนำ และรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาใหลุลวงเพื่อนำไปสู
ผลสำเร็จของงานที่คาดหวัง
4.3 เมื่อครบรอบการประเมิน ดำเนินการดังนี้
(1) ใหผูขอรับการประเมินรายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยเขาไปรายงานในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน พรอม
หลักฐานที่แสดงถึงความสำเร็จของงานตามขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
(2) ผูประเมินเขาไปประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
(DPIS) สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของงานและหลักฐานที่แสดงถึงความสำเร็จของ
งาน
ตัวอยางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดผลงาน

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย

(1)

(2)

(3)

1. รอยละของขาราชการที่
๙๒
๙๔
๙๖
ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไดอยางถูกตอง ครบถวน
ทันตามกำหนดเวลา
๒. รอยละความสำเร็จของ
๙๒
๙๔
๙๖
การคำนวณเวลาราชการเพื่อ
ขอรับบำเหน็จบำนาญถูกตอง
ครบถวน
๓. รอยละความสำเร็จในการ
๙๒
๙๔
๙๖
ดำเนินการแกไขคำสั่งการ
เลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ถูกตอง ครบถวน
๔. ระดับความสำเร็จของการ รวบรวม ตรวจสอบ เสนอ
เสนอขอพระราชการ
ขอมูลผูมี ความถูก คณะกรรม
เครื่องราชอิสริยาภรณ
คุณสมบัติ ตองของ การ
ขอมูล
พิจารณา

คะแนน น้ำหนัก
(ก)
(ข)

คะแนน(ค)
(ค=(กxข)

(4)

(5)

๙๘

100

๕

๒๕%

๑.๒๕

๙๘

๑๐๐

๕

๒๕%

๑.๒๕

๙๘

๑๐๐

๕

๒๕%

๑.๒๕

สรุป
ขอมูล
เสนอ
กรม

สงขอมูล
ให
กระทรวง
ถูกตอง

๔

๒๕%

๑.๐๐

รวม ๑๐๐

๔.๗๕

-๑๒ตัวอยางการคำนวณการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ
- การคำนวณคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการแตละตัวชี้วัด
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน

= คะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (ค)
๕
= ๔.๗๕ x ๑๐๐
๕
=

๙๕.๐๐ คะแนน

หมายเหตุ : ๕ ซึ่งเปนตัวหาร หมายถึง คะแนนเต็มของระดับคาเปาหมาย
๑๐๐ ซึ่งเปนตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธิข์ องงานใหเปนคะแนนที่มี
ฐานคะแนนเต็มเปน ๑๐๐ คะแนน

-๑๓บทที่ ๔ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (Competency) หมายถึง สิ่งที่ผูปฏิบัติแสดง
พฤติกรรมในระหวางการปฏิบัติราชการ ที่สงผลตอความสำเร็จหรือเปาหมายในการปฏิบัติราชการ
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ คือ การประเมินวาผูปฏิบัติราชการนั้นๆ
ไดแสดงออกถึงพฤติกรรม เทียบกับพฤติกรรมที่สวนราชการกำหนด
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 กำหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ ใหสวนราชการจัดใหมีการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเปนองคประกอบหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดยใหประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.กำหนด และสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการตามที่
สวนราชการกำหนด
กรมวิชาการเกษตร ไดกำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ตามที่ ก.พ. กำหนด ๕
ดาน และสมรรถนะประจำตำแหนง 3 ดาน ตามที่กำหนดในมาตรฐานความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานของขาราชการกรมวิชาการเกษตร ตามประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการกรมวิชาการเกษตร ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
1. การกำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ประกอบดวย
1.1 สมรรถนะหลัก 5 ดาน ดังนี้
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
(2) การบริหารที่ดี (Service Mind)
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
(4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)
(5) การทำงานเปนทีม (Teamwork)
1.2 สมรรถนะประจำตำแหนง 3 ดาน ตามที่กำหนดในมาตรฐานความรู ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานของขาราชการกรมวิชาการเกษตร รวม 36 สายงาน
2. การกำหนดน้ำหนักของพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
กรมวิชาการเกษตรไดกำหนดน้ำหนักในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ของขาราชการประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก
5 ดาน และสมรรถนะประจำตำแหนง 3 ดาน โดยกำหนดใหสมรรถนะแตละตัวมีน้ำหนัก ดังนี้
สมรรถนะหลัก
น้ำหนัก
การมุงผลสัมฤทธิ์
รอยละ 15
การบริหารที่ดี
รอยละ 15
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
รอยละ 15
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม
รอยละ 15
การทำงานเปนทีม
รอยละ 10

-14ประเภท/ตำแหนง
ประเภทอำนวยการ

สมรรถนะประจำตำแหนง
น้ำหนัก
การคิดวิเคราะห
รอยละ 10
การมองภาพองครวม
รอยละ 10
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
รอยละ 10
ประเภทวิชาการ/นักวิเคราะหนโยบายและแผน
การมองภาพองครวม
รอยละ 10
การคิดวิเคราะห
รอยละ 10
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
รอยละ 10
ประเภทวิชาการ/นิติกร
การสืบเสาะหาขอมูล
รอยละ 10
การคิดวิเคราะห
รอยละ 10
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
รอยละ 10
ประเภทวิชาการ/นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสถิติ นักวิทยาศาสตร นักวิชาการโรคพืช
นักกีฏวิทยา นักสัตววิทยา
การมองภาพองครวม
รอยละ 10
การคิดวิเคราะห
รอยละ 10
การสืบเสาะหาขอมูล
รอยละ 10
ประเภทวิชาการ/นักวิชาการคอมพิวเตอร
การคิดวิเคราะห
รอยละ 10
การสืบเสาะหาขอมูล
รอยละ 10
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
รอยละ 10
ประเภทวิชาการ/นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน บรรณารักษ
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
รอยละ 10
ความยืดหยุนผอนปรน
รอยละ 10
การคิดวิเคราะห
รอยละ 10
ประเภทวิชาการ/นักวิชาการเผยแพร
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
รอยละ 10
การดำเนินการเชิงรุก
รอยละ 10
ความมั่นใจในตนเอง
รอยละ 10
ประเภทวิชาการ/เศรษฐกร วิศวกรการเกษตร
การมองภาพองครวม
รอยละ 10
การคิดวิเคราะห
รอยละ 10
การสืบเสาะหาขอมูล
รอยละ 10
ประเภทวิชาการ/วิศวกรโยธา สถาปนิก
การมองภาพองครวม
รอยละ 10
การดำเนินการเชิงรุก
รอยละ 10
การสืบเสาะหาขอมูล
รอยละ 10

-15ประเภท/ตำแหนง
สมรรถนะประจำตำแหนง
น้ำหนัก
ประเภททั่วไป/นายชางไฟฟา นายชางเครื่องกล นายชางพิมพ นายชางภาพ นายชางสำรวจ นายชางโยธา
นายชางเขียนแบบ นายชางเทคนิค เจาพนักงานการเกษตร นายชางศิลป
ความยืดหยุนผอนปรน
รอยละ 10
การคิดวิเคราะห
รอยละ 10
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
รอยละ 10
ประเภททั่วไป/เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานสถิติ
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
รอยละ 10
ความยืดหยุนผอนปรน
รอยละ 10
การคิดวิเคราะห
รอยละ 10
ประเภททั่วไป/เจาพนักงานสื่อสาร
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
รอยละ 10
การดำเนินการเชิงรุก
รอยละ 10
ความมั่นใจในตนเอง
รอยละ 10
3. การกำหนดระดับสมรรถนะ
กรมวิชาการเกษตรไดกำหนดระดับสมรรถนะ แยกตามประเภทและระดับตำแหนง ดังนี้
3.1 ตำแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ กำหนดใหตองมี ระดับที่ 1
3.2 ตำแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป
และประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
กำหนดใหตองมี ระดับที่ 2
3.3 ตำแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการระดับตน
กำหนดใหตองมี ระดับที่ 3
3.4 ตำแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอำนวยการระดับสูง กำหนดให
ตองมี ระดับ 4
3.5 ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กำหนดใหตองมี ระดับที่ 5 โดยตำแหนง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ กำหนดใหมีสมรรถนะวิสัยทัศน การวางกลยุทธภาครัฐ และศักยภาพเพือ่ นำ
การปรับเปลี่ยน ระดับที่ 3 ดวย
ทั้งนี้ รายละเอียดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง และพฤติกรรมบงชี้ในแตละระดับสมรรถนะ สามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมไดจากคูมือมาตรฐานความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงาน
ของขาราชการกรมวิชาการเกษตร หรือ Download จากเว็บไซด

-164. มาตรวัดสมรรถนะ
กรมวิชาการเกษตร กำหนดใหใชมาตรวัดแบบ Rating Scale โดยพิจ ารณาพฤติก รรมที่
แสดงออกโดยใชมาตรเทีย บหรือเกณฑ อา งอิง จากพฤติกรรมตั้ง แตร ะดับ สมรรถนะที่ ๑ จนถึง ระดับ
สมรรถนะที่ค าดหวัง ดัง นี้
เกณฑ คะแนน

ความหมาย

๑

ผูถูกประเมินแสดงออกใหเ ห็ นถึง พฤติก รรมตามระดับ สมรรถนะที่ค าดหวั ง
และมีพ ฤติก รรมในการปฏิบัติงานนอย จำเป นต องไดรั บ การพัฒ นาอยางยิ่ ง

๒

ผูถูกประเมินแสดงพฤติ กรรมตามระดับสมรรถนะที่ค าดหวัง และมี พ ฤติก รรม
ในการปฏิบัติ งานน อยกวา ครึ่งหนึ่ง มีพ ฤติก รรมในบางรายการต องไดรับ การ
พัฒ นาอยา งเดนชัด

๓

ผูถูกประเมินแสดงพฤติ กรรมตามระดับสมรรถนะที่ค าดหวัง และมี พ ฤติก รรม
ในการปฏิบัติ งานมากกวา ครึ่งหนึ่ง ยั งมีจุ ดอ อนในบางเรื่อง แต ไมเป นข อดอ ย
ที่กระทบต อผลการปฏิบัติ ร าชการ อยู ในระดับ ใชง านได

๔

ผูถูกประเมินแสดงพฤติ กรรมตามระดับสมรรถนะที่ค าดหวัง และมี พ ฤติก รรม
ในการปฏิบัติ งานเปนไปอย า งคงเสน คงวา และทำไดดี กวา ระดับ กลาง ๆ ไม มี
จุดอ อนที่เปน ประเด็นสำคั ญ อยูในระดับ ที่ใชง านไดดี

๕

ผูถูกประเมินแสดงพฤติ กรรมตามระดับสมรรถนะที่ค าดหวัง และมี พ ฤติก รรม
ในการปฏิบัติ งานไดครบตามสมรรถนะที่ คาดหวั ง อยูใ นระดั บ ที่ดีเ ยี่ยม
สามารถใช อางอิ งเปน แบบอยา งที่ดี ใหกั บ ผูอื่นได

5. วิธีประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใหดำเนินการ ดังนี้
5.1 ใหผูประเมินหรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูประเมิน
บันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะของผูรับการประเมิน วาไดกระทำตามสมรรถนะที่กำหนดตั้งแตระดับ 0 จนถึงระดับที่
คาดหวัง ตามที่ระบุในคูมือมาตรฐานความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปนสำหรับการ
ปฏิบัติงานของขาราชการกรมวิชาการเกษตร
5.2 พิจารณาสมรรถนะที่ประเมินขางตน เทียบกับมาตรวัดสมรรถนะ และใหคะแนนตาม
มาตรวัดที่กำหนด
5.3 ดำเนินการประเมินสมรรถนะจนครบทุกตัว จากนั้นรวมคะแนนการประเมินทั้งหมด
5.4 ใหบันทึกพฤติกรรมของผูรับการประเมินทั้งขอดีและขอดอยในแบบสรุปการประเมิน
สมรรถนะ

-17ตัวอยางการประเมินสมรรถนะ
นายเกงกาจ เปนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประเมินสมรรถนะเรื่องการมุงผลสัมฤทธิ์
ระดับที่คาดหวังที่สวนราชการกำหนด คือระดับ 2
กรณีนายเกงกาจ สามารถแสดงพฤติ ก รรมตามระดั บ สมรรถนะที่ คาดหวั ง และมี พ ฤติ ก รรม
ในการปฏิบัติ งานน อยกวา ครึ่งหนึ่ง
มีพ ฤติก รรมในบางรายการต อ งไดรับ การพัฒนาอยา งเด น ชัด
คะแนนสมรรถนะที่ ได = 2 คะแนน
กรณีนายเกงกาจ สามารถแสดงพฤติ กรรมทุ กรายการตามระดับสมรรถนะที่ค าดหวัง และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติ งานมากกวา ครึ่งหนึ่ง ยั งมีจุ ดอ อนในบางเรื่ อง แตไม เปน ข อด อยที่กระทบต อผล
การปฏิบัติราชการ อยูในระดับ ใชงานได คะแนนสมรรถนะที่ได = 3 คะแนน
กรณีนายเกงกาจ สามารถแสดงพฤติ ก รรมตามระดั บ สมรรถนะที่ คาดหวั ง และมี พ ฤติ ก รรม
ในการปฏิบัติ งานเปนไปอย า งคงเสน คงวา และทำได ดีก วาระดับ กลาง ๆ ไมมี จุด อ อนที่เปน ประเด็น
สำคัญ อยูในระดับ ที่ใ ชง านไดดี คะแนนสมรรถนะที่ได = 4 คะแนน
กรณีนายเกงกาจ สามารถแสดงพฤติ ก รรมตามระดั บ สมรรถนะที่ คาดหวั ง และมี พ ฤติ ก รรม
ในการปฏิบัติ งานไดครบตามสมรรถนะที่ คาดหวั ง อยูใ นระดั บ ที่ดีเ ยี่ยม สามารถใชอา งอิ งเปน แบบอย าง
ที่ ดีให กับ ผู อื่น ได คะแนนสมรรถนะที่ได = 5 คะแนน
สมรรถนะ
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
คำจำกัดความ : ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปน
ผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเองหรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกำหนดขึ้น อึกทั้งยังหมายรวมถึง
การสรางสรรคพัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมี
ผูใดสามารถกระทำไดมากอน
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหดี
1) พยายามทำงานในหนาที่ใหถูกตอง
2) พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกำหนดเวลา
3) มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
4) แสดงออกวาตองการทำงานใหไดดีขึ้น
5) แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลาหรือหยอนประสิทธิภาพในงาน

-18ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทำงานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว
1) กำหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการทำงานเพื่อใหไดผลงานที่ดี
2) ติดตามและประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน
3) ทำงานไดตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากำหนดหรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ
4) มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตองเพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ
ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อใหไดผลงานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1) ปรับปรุงวิธีการที่ทำใหทำงานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือ
ทำใหผูรบั บริการพึงพอใจมากขึ้น
2) เสนอหรือทดลองวิธีการทำงานแบบใหมที่คาดวาจะทำใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถกำหนดเปาหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพื่อใหไดผลงาน
ที่โดดเดนหรือแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
๑) กำหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยากเพื่อใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด
๒) พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทำงาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดนหรือแตกตางไมเคยมีผูใด
ทำไดมากอน
ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และกลาตัดสินใจ แมวาการตัดสินใจนั้นจะมีความเลี่ยงเพื่อให
บรรลุเปาหมายของหนวยงานหรือสวนราชการ
๑) ตัดสินใจได โดยมีการคำนวณผลไดผลเสียอยางชัดเจนและดำเนินการเพื่อใหภาครัฐและ
ประชาชนไดประโยชนสูงสุด
๒) บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากรเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของ
หนวยงานตามที่วางแผนไว

-๑๙ตัวอยางการคำนวณการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
สมรรถนะ

ระดับ ที่
คาดหวัง

คะแนน
(ก)

น้ำ หนั ก
(ข)

รวมคะแนน
(ค=กxข)

บัน ทึ ก โดยผู ป ระเมิ น และผู
ถูก ประเมิ น (ถ า มี )

๑. การมุ ง ผลสัม ฤทธิ์

๒

๓

๑๕%

๐.๔๕

ยัง ขาดความละเอีย ด
รอบคอบในการตรวจตรา
ความถูก ตอ ง แต ยั ง อยู ใ น
ระดั บ ใช ง านได

๒. บริ ก ารที่ ดี

๒

๔

๑๕%

๐.๖๐

๓. การสั่ งสมความเชี่ ย วชาญ
ในงานอาชี พ

๒

๓

๑๕%

๐.๔๕

๔. การยึ ด มั่น ในความถู กต อ ง
ชอบธรรม และจริย ธรรม

๒

๔

๑๕%

๐.๖๐

๕. การทำงานเป น ที ม

๒

๔

๑๐%

๐.๔๐

๑. การตรวจสอบความถู กตอ ง
ตามกระบวนการ

๒

๓

๑๐%

๐.๓๐

๒. ความยืด หยุ น ผ อ นปรน

๒

๔

๑๐%

๐.๔๐

๓. การคิ ด วิ เ คราะห

๒

๔

๑๐%

๐.๔๐

รวม

๑๐๐

๓.๖๐

สมรรถนะหลั ก

สมรรถนะประจำตำแหน ง
การตรวจทานงานยัง มี ค วาม
ผิ ด พลาดเล็ก น อ ย ยั ง อยู ใน
ระดั บ ใช ง านได

การคำนวณคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะแตละตัวชี้วัด

= คะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (ค)
๕

= ๓.๖๐ x ๑๐๐
๕
=

๗๒.๐๐ คะแนน

หมายเหตุ : ๕ ซึ่งเปนตัวหาร หมายถึง คะแนนเต็มของระดับคาเปาหมาย
๑๐๐ ซึ่งเปนตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะใหเปนคะแนนที่มีฐานคะแนนเต็มเปน ๑๐๐ คะแนน

-๒๐บทที่ ๕ การสรุปผลการประเมิน
1. การสรุปผลการประเมิน
ตามประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการกรมวิชาการ
เกษตร เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 2562 กำหนดสัดสวนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ 70
และสัดสวนคะแนนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ รอยละ 30 และนำผลคะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัดกลุมตามผลคะแนนโดยแบงกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ
ดังนี้
1. ดีเดน
ชวงคะแนนเทากับ
91 - 100
2. ดีมาก
ชวงคะแนนเทากับ
81 – 90.99
3. ดี
ชวงคะแนนเทากับ
71 – 80.99
4. พอใช
ชวงคะแนนเทากับ
60 – 70.99
5. ตองปรับปรุง
ชวงคะแนนเทากับ
นอยกวารอยละ 60
ตัวอยางวิธีการแปลงคะแนนที่ไดจากการคำนวณการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ
และการคำนวณการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนคะแนน ดังนี้
องคประกอบการประเมิน

คะแนน (ก)

น้ำหนัก (ข)

รวมคะแนน (ก x ข)

ผลการประเมินดานผลสัมฤทธิ์ของงาน

95.00

70%

66.50

ผลการประเมินดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

72.00

30%

21.60

100%

88.10

รวม

นายเกงกาจ มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 88.10 คะแนน ผลการประเมินอยู
ในระดับ ดีมาก
2. การจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไมสามารถ
ปฏิบัติราชการใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 กำหนดใหเมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 76 แหง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แลวเห็นวาขาราชการผูใดมีผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ก็ใหแจงใหผูนั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พรอมทั้ง
กำหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน
ทั้งนี้ ในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูนั้นทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยกำหนด
เปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการใหชัดเจนเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้ง
ตอไป

-212.1 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมัน่ เพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง
กรณีขาราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ำกวารอยละ 60)
ดำเนินการ ดังนี้
(1) ใหผูบังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการที่อยูในระดับที่ตอง
ปรับปรุง แจงผูถูกประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พรอมทั้งกำหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง โดยลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหผบู ังคับบัญชาหรือผู
ประเมินจัดใหขาราชการผูนั้นจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยกำหนดเปาหมายในระดับอันเปนที่
พอใจของทางราชการใหชัดเจน เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป ตามแบบคำมั่นสัญญาใน
การปรับปรุงตนเอง
(2) ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหนำแบบคำมั่นสัญญาในการปรับปรุง
ตนเองมาใชประกอบในการจัดทำแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานพรอมกับแนบแบบคำมั่นสัญญาในการปรับปรุงตนเองเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
(3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีระยะเวลาไม
เกิน 3 รอบการประเมิน
(4) ในกรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามี
ความไมเปนธรรมจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก็สามารถทำคำคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับ
ผลการประเมินเพื่อเปนหลักฐานได
(5) เมื่อผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองแลวปรากฏวาผูนั้นยังมีคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ำกวารอยละ 60 หรือมีผลการ
ปฏิบัติราชการอยูในระดับตองปรับปรุง ใหผูบังคับบัญชาผูประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการผูนั้น
รายงานผลการประเมินดังกลาวตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
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บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง การจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

รอบการประเมินที่...../25.....
เรียน ...........(ผูบังคับบัญชาชั้นตน)
ดวยขาพเจา.....................................................................ตำแหนง..................................................
สังกัด....................................................ไดรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่......./25............มี
คะแนนเทากับ.....................คะแนน อยูในระดับตองปรับปรุง จึงใครขอจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่......../25.......รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(...............................................................) ผูรับการการประเมิน
ตำแหนง...........................................................

เรียน ...........(ผอ.กอง/สถาบัน/สำนัก หรือเทียบเทา)
ขาพเจาไดจัดให......................................................ตำแหนง..................................................สังกัด
............................................................จัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรอบการประเมินที่......../25..........รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
(...............................................................) ผูบังคับบัญชาชั้นตน
ตำแหนง............................................................
วันที่.......................................................
เรียน อธิบดี
พิจารณาแลว เห็นชอบใหใชคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองดังกลาว ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่......./25.........
(...............................................................)
(ผอ.กอง/สถาบัน/สำนัก หรือเทียบเทา)
วันที่................................................................
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แบบกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานประกอบคำมั่น
จัดทำคำมั่น ณ วันที่..........เดือน........................พ.ศ. .............
รอบการประเมิน  รอบที่ 1 (1 ตุลาคม.............ถึง 31 มีนาคม..............)
 รอบที่ 2 (1 เมษายน............ถึง 30 กันยายน...........)
ตัวชี้วัด

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย
1

2

3

4

5

น้ำหนัก
(%)

1.
2.
3.
4.
5.

รวม

100%

ชื่อผูทำคำมั่น (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................
ตำแหนง.....................................................สังกัด..................................................................................................
ลงนาม..........................................(รับทราบคำมั่น)
ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................
ตำแหนง.....................................................สังกัด...................................................................................................
ลงนาม..........................................(ผูบังคับบัญชา)

-24ขั้นตอนการดำเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552
ประเมินฯ ครั้งที่ 1
ผาน
(ผลการประเมินฯ มากกวา 60%)

ผลการประเมินอยูในระดับ
ตองปรับปรุง (นอยกวา 60%)
ผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินและกำหนดใหขาราชการผูนั้น
เขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
จัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ครั้งที่ 1)
(ตามเอกสารแนบทาย พรอมทั้งลงลายมือชื่อรับทราบไวเปน
หลักฐานตอผูบังคับบัญชา)

ประเมินฯ ครั้งที่ 2
ผาน
(ผลการประเมินฯ มากกวา 60%)

ผลการประเมินอยูในระดับ
ตองปรับปรุง (นอยกวา 60%)

เสนอผูม ีอำนาจสัง่ บรรจุ
(อธก.) พิจารณาสั่งการ

หรือ ขอ (2) จัดทำคำมัน่ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ครั้งที่ 2)
(ตามเอกสารแนบทาย พรอมทั้งลงลายมือชื่อรับทราบไวเปน
หลักฐานตอผูบังคับบัญชา)

ยื่นคำขอตออธิบดี
เพื่อสั่งใหออก

ประเมินฯ ครั้งที่ 3

ผาน
(ผลการประเมินฯ มากกวา 60%)

ขอ (1) ขาราชการประสงค
จะออกจากราชการ

ผลการประเมินอยูในระดับ
ตองปรับปรุง (นอยกวา 60%)
เสนอผูม ีอำนาจสัง่ บรรจุ (อธก.)

หรือ ขอ (3) สั่งใหออกจากราชการ/
รับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน
รายงาน อ.ก.พ.กระทรวงฯ
กรณีสั่งการขอ (1) หรือ (3)

