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บทที่ 1 
การบริหารผลการปฏบิัติราชการ 

 
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ. วางอยูบนแนวทางซึ่งผสมผสาน

ระหวางขอกําหนดที่ใชเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสวนราชการกับความยืดหยุนที่สวนราชการสามารถนําไป
ปรับใชใหเหมาะสมกับตนเอง  ซ่ึงในบทนี้จะกลาวถึงภาพรวมของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ  เพื่อ
เปนการสรางความเขาใจในระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ  กอนที่จะกลาวถึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  ในบทตอไป 
 
1.1 ความหมายของการบริหารผลการปฏิบตัิราชการ 

การบริหารผลการปฏิบัติราชการ  หมายถึง  กระบวนการดาํเนินการอยางเปนระบบ เพื่อผลักดันใหผล
การปฏิบัติราชการขององคกรบรรลุเปาหมายดวยการเชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร 
ระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคลเขาดวยกัน โดยผานกระบวนการกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ
ขององคกรที่ชัดเจน  การพัฒนาผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม  การติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับเปาหมายที่ไดกําหนดไว  และผลที่ไดจากการประเมนินําไป
ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแกผูปฏิบัติงาน เชน การเลื่อนเงนิเดือน เปนตน 
 
1.2. ความสําคญัของการบรหิารผลการปฏบิัติราชการ 

การบริหารผลการปฏิบัติราชการเปนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร  
ที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงานเพื่อผลการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้น 
จึงนับวามีความสําคัญตอองคกรและผูปฏิบัติงานอยางยิ่ง  สรุปไดดังนี้ 

1.2.1 องคกร 
1.2.1.1   การบริหารผลการปฏิบัติราชการจะทําใหการปฏิบัติราชการของผูปฏิบัติงานทุกระดับ

สอดคลองกับทิศทางและเปาหมายขององคกร 
1.2.1.2   การบริหารผลการปฏิบัติราชการมีลักษณะเปนกระบวนการตอเนื่อง  ซ่ึงจะชวย

ผลักดันใหผูปฏิบัติงานทุกระดับทํางานเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร 
1.2.1.3 การบริหารผลการปฏิบัติราชการมีการนําตัวช้ีวัด (KPI) มาใชเปนเครื่องมือ ในการ

กําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติงานระดับองคกร ซ่ึงตัวช้ีวัดดังกลาวสามารถนํามาเปนขอมูลฐาน(Baseline) 
สําหรับการเทียบเคียง  เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการองคกรในปตอๆไปได 
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1.2.2 ผูปฏบิัตงิาน 
1.2.2.1  การกําหนดแผนปฏิบัติราชการเปนรายบุคคลในกระบวนการวางแผน จะทําให

ผูปฏิบัติงานรับทราบเปาหมายผลการปฏิบัติราชการของตนอยางชัดเจน  ตั้งแตตนรอบการประเมิน  รวมทั้งจะ
ไดทราบความเชื่อมโยงของงานที่ตนรับผิดชอบวาสงผลตอความสําเร็จขององคกรอยางไร 

1.2.2.2  ผูปฏิบัติงานจะไดรับการพัฒนาตามความเหมาะสมของแตละบุคคล  เนื่องจาก
กระบวนการไดกําหนดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล  เพื่อแกปญหาขอขัดของในการทํางาน
อันนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการของผูปฏิบัติงาน  และการพัฒนาตัวบุคคลใหมีความเหมาะสมและ
สงผลตอเปาหมายขององคกรไดสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

1.2.2.3  การประเมินผลงานจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะสิ่งที่จะประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผูปฏิบัติงานจะมาจากเปาหมายของงาน ซ่ึงมอบหมายไวตั้งแตตนรอบการประเมิน 
 
1.3  กระบวนการบริหารผลการปฏิบตัิราชการ 

การบริหารผลการปฏิบัติราชการประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก ไดแก (1) การวางแผนและการ
กําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ  (2) การติดตาม (3) การพัฒนา  (4) การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และ (5) การใหรางวัล 
 

แผนภาพที ่1 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
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1.3.1 การวางแผนและกําหนดเปาหมายผลการปฏิบตัิราชการ 
เปนการกําหนดผลสําเร็จของงานและเปาหมายที่องคกรคาดหวังจากผูปฏิบัติงานและ

หนวยงานระดับตางๆ ซ่ึงผลสําเร็จของงานโดยรวมของผูปฏิบัติงานทุกระดับจะสงผลตอความสําเร็จตาม
เปาหมายขององคกร ในขั้นตอนนี้ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานจะรวมกันวางแผนและกําหนดขั้นตอน/
วิธีการปฏิบัติราชการ เพื่อชวยใหเขาใจรวมกันในเปาหมายขององคกรวาจะตองทําอะไรใหเปนผลสําเร็จ
บางเพราะเหตุใดจึงตองทําสิ่งเหลานั้น และผลสําเร็จนั้นควรจะมีคุณภาพอยางไร 

การวางแผนและกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการควรดําเนินการ ดังนี้ 
  1.3.1.1  กําหนดปจจัยวัดผลสําเร็จของงาน และมาตรฐานผลงาน ที่สามารถวัด/ประเมินได

สามารถเขาใจได สามารถตรวจสอบได มีความเที่ยงธรรม และสามารถปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จได 
  1.3.1.2  กําหนดผลงานพื้นฐานที่ผูปฏิบัติงานตองทําใหสําเร็จ 
  1.3.1.3 กําหนดแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลซึ่งควรมีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยน 

ตามเปาหมายและแผนงานขององคกร ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ แผนปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลดังกลาว ตองนํามาใชอางอิงประกอบในการติดตามการทํางานเปนระยะๆ 

1.3.2 การติดตาม 
การปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการหรืองานตางๆจะตองติดตามผลการปฏิบัติ

ราชการอยางตอเนื่อง เพื่อวัดผลสําเร็จของงานในชวงเวลานั้นๆ วา สอดคลองกับเปาหมาย  ผลการปฏิบัติ
ราชการหรือไม เพื่อพิจารณาความกาวหนา หรือแนวโนมของผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งปญหา
ขอขัดของในการทํางานอันนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการ  เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายตอไป 

การติดตามผลการปฏิบัติราชการนี้อาจจัดใหมีการประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาของ
แผนงาน/โครงการตางๆ อยางเปนทางการ หรืออาจติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางไมเปนทางการ  ทั้งนี้
ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดรอบการประเมิน  เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการโดย
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดเปนระยะๆ  หากพบวามีสถานการณที่ทําใหผลการปฏิบัติราชการต่ํากวา
เปาหมายจะไดเขาไปชวยแกไขปญหา  เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานที่จะทําใหมีผลการ
ปฏิบัติราชการที่ดีขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวภายในรอบการประเมินนั้น 

1.3.3 การพัฒนา 
ในระหวางติดตามผลการปฏิบัติราชการผูบังคับบัญชาจะไดรับขอมูล 2 สวน คือ 

  1.3.3.1  สวนผลสัมฤทธิ์ของงาน  สะทอนใหเห็นถึงความคืบหนาของผลงานวาเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดมากนอยเพียงไร 

  1.3.3.2  สวนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  เปนการพิจารณาวาผูปฏิบัติงานไดแสดง
พฤติกรรมตามคาดหวังไวมากนอยเพียงไร 
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การพัฒนางานและผูปฏิบัติงานนั้น ผูบังคับบัญชาจะพจิารณาขอมูลทั้งสองสวนเปนหลัก
และกําหนดแนวทางที่จะดําเนินงานเรื่องนีใ้หเหมาะสมกบัสภาพงานและบุคคล เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามเปาหมายขององคกรบรรลุผลตามที่กําหนดไวตอไป 

1.3.4 การประเมินผลการปฏบิัติราชการ 
1.3.4.1  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง การประเมินความสําเร็จของงานที่

ผูปฏิบัติงานรายบุคคลหรือผลงานกลุมที่ปฏิบัติไดจริงตลอดรอบการประเมิน  ตามวิธีการที่องคกรกําหนด
เปรียบเทียบกับเปาหมายผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ  และมาตรฐานผลงานที่วางไวเมื่อตน
รอบการประเมิน 

1.3.4.2  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งเปนวงจรที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนการวัดผลสําเร็จ
ของงานในชวงเวลาที่กําหนดไวแนชัด  เพื่อเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานกับเปาหมายที่กําหนดวาผลสําเร็จ
ในการปฏิบัติราชการของแตละบุคคลหรือขององคกร เกิดขึ้นไดตามเปาหมายจริงหรือไมอยางไร 

1.3.5 การใหรางวัล 
1.3.5.1  ในวงจรการบริหารผลการปฏิบัติราชการ การใหรางวัล เปนการตอบแทนบุคคล 

หรือกลุมบุคคลที่ปฏิบัติราชการสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  และตามขอตกลงที่วางไวรวมกัน 
1.3.5.2  การใหรางวัลอาจดําเนินการอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ  เชน  เมื่อผูปฏิบัติงาน

มีผลงานดีควรไดรับการยกยองชมเชยทันที หรือการใหรางวัลในรูปตัวเงิน ทั้งนี้  หลักเกณฑการใหรางวัล
ควรครอบคลุมพฤติกรรมดีๆ ที่ผูปฏิบัติงานทุมเทใหกับผลสําเร็จของงาน 

 
1.4  ขอบเขตของระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

การบริหารผลการปฏิบัติราชการเปนกระบวนการที่ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังกลาวขางตน  
อยางไรก็ดี  จะเนนการอธิบายที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ 

สําหรับการใหรางวัลเพื่อตอบแทนผลสําเร็จในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการนี้  จะใหความสําคัญเนนหนักไปในเรื่องการนําผลการประเมินผลการปฏิบัตริาชการไปใชประกอบการ
เล่ือนเงินเดือน  ซ่ึงเปนการดําเนินการตามมาตรา 76  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 ที่กําหนดความในวรรคหนึ่งวา “ผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับ
บัญชา เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง และการเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.พ.
กําหนด” 
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1.5 ภาพรวมของระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการในเชิงปฏิบตั ิ
การดําเนินการตามขั้นตอน  5  ขั้นตอนของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการดังที่ไดกลาวไป

แลวนั้น  หากไดพิจารณาแลวจะพบวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ  นั้นก็คือ  การประเมินตามสิ่งที่ตกลงกันไวหรือผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งกําหนดโดยตัวช้ีวัดและ 
คาเปาหมาย  รวมถึงพฤติกรรมซึ่งแสดงออกในการปฏิบัติราชการซึ่งกําหนดโดยสมรรถนะนั่นเอง  ในการ
ประเมินจะนําคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสวนหนึ่งกับคะแนนการประเมินสมรรถนะอีกสวนหนึ่ง  
เมื่อนํามาคิดคํานวณรวมกันจะไดคะแนนผลการปฏิบัติราชการ  ซ่ึงจะนําไปใชในการพิจารณาความดี
ความชอบ  ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรึกษาหารือระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒนาในระดับผูปฏิบัติงาน
ตอไป 
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บทที่ 2 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
ในบทนี้จะกลาวถึงหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สํานักงาน ก.พ. ไดมี

หนังสือที่ นร 1012/ว20  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน
สามัญ  ซ่ึงออกตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อให
ผูบังคับบัญชาสามารถกํากับติดตามการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไป
ใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เล่ือนเงินเดือน และการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตางๆ   นอกจากนี้จะ
ไดกลาวถึงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมประมงที่นํามาใชในรอบการ
ประเมินตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  2552  ถึง วันที่  31  มีนาคม  2553    เปนตนไป 

 
2.1  สาระสําคัญของหนังสือสํานักงานก.พ. (หนังสือสํานักงานก.พ. ท่ี นร 1012/ว20  เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ) 

สรุปหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหนังสือเวียนดังกลาวในสวนที่
เกี่ยวของกับกรมประมงได  ดังนี้ 
  2.1.1  ผูมีหนาที่ประเมิน  

 
ผูประเมิน ผูรับการประเมิน 

ปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการ 
หัวหนาสวนราชการระดับกรม ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา 
ผูบังคับบัญชาระดับสํานัก กองหรือเทียบเทา ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดั ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา 
ผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมาย ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา 

 
2.1.2  ผูใหขอมูลและความเห็นประกอบการประเมิน 

 
ผูใหขอมูลและความเห็น ผูรับการประเมิน 

ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดั 
หัวหนาสวนราชการ/หนวยงานที่ผูรับการประเมิน 
ไปชวยราชการ/ปฏิบัติราชการ 

ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับมอบหมายใหไป 
ชวยราชการหรือปฏิบัติราชการในหนวยงานอื่น 



 7

2.1.3  รอบการประเมินปละ 2 รอบ ตามปงบประมาณ 
2.1.3.1  รอบที่ 1  ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมของปถัดไป 
2.1.3.2  รอบที่ 2  ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 

2.1.4  องคประกอบการประเมินไดแก 
2.1.4.1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ประเมินจากปริมาณผลงาน  คุณภาพผลงาน  ความ

รวดเร็ว  ความประหยัดหรือความคุมคา  
2.1.4.2   พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. 

กําหนด  และสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการตามที่สวนราชการกําหนด 
2.1.5  สัดสวนคะแนน 

กําหนดใหผลสัมฤทธ์ิของงานตองมีสัดสวนคะแนนไมนอยกวารอยละ 70  แตใน
กรณีการประเมินของขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการกําหนดสัดสวนผลสัมฤทธ์ิของ
งานตอพฤติกรรมการปฏิบัติราชการรอยละ 50 

2.1.6  ระดับการประเมิน 
ในแตละรอบการประเมินใหสวนราชการนาํผลคะแนนการประเมินมาจัดกลุมตาม

ผลคะแนนอยางนอย  5  ระดับ  คือ  ดีเดน  ดีมาก  ดี  พอใช  ตองปรับปรุง  ซ่ึงชวงคะแนนประเมินของแตละ
ระดับ ใหเปนดุลพินิจของสวนราชการ  แตคะแนนต่ําสุดของระดับพอใชตองไมต่ํากวารอยละ 60 

2.1.7  แบบประเมิน 
 2.1.7.1 แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ก.พ.กําหนดใหแตละ

สวนราชการสามารถปรับไดโดยมีสาระไมนอยกวาที่ ก.พ. กําหนด 
 2.1.7.2  แบบมอบหมายงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ใหสวน

ราชการกําหนดเอง 
2.1.8  การจัดเก็บผลการประเมิน   

2.1.8.1  ใหสวนราชการระดับกรมหรือจังหวัดจัดใหมีระบบการจัดเก็บผลการ
ประเมิน   

2.1.8.2 แบบสรุปผลการประเมิน  ใหผูบังคับบัญชาเก็บสําเนาไวที่สํานัก/กอง 
อยางนอย 2 รอบการประเมิน  และใหหนวยงานการเจาหนาที่เก็บตนฉบับไวในแฟมประวัติหรือรูปแบบอื่น
ที่เหมาะสม 

2.1.9 วิธีการประเมิน 
2.1.9.1  เร่ิมรอบการประเมิน   

-  ใหสวนราชการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินใหขาราชการ
ทราบโดยทั่วกัน 

-  ผูประเมินและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกัน 
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2.1.9.2  ระหวางรอบการประเมิน 
-  ผูประเมินใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมิน 

2.1.9.3  ครบรอบการประเมิน 
-  ผูประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน 
-  ผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล 
-  ผูประเมินประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเดนและดี

มากในที่เปดเผย 
-  ผอ.สํานัก/กอง หรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด   โดยความ

เห็นชอบของผูบังคับบัญชา จัดสงผลการประเมินตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
2.1.10  กลไกสนับสนุนความโปรงใส เปนธรรม : คณะกรรมการกลั่นกรอง 

2.1.10.1   หนาที่คณะกรรมการกลั่นกรอง  เพื่อพิจารณาเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัด 

2.1.10.2   องคประกอบ 
-  รองหัวหนาสวนราชการผูรับผิดชอบงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนประธานกรรมการ   
-  ขาราชการในสวนราชการนั้นตามที่หัวหนาสวนราชการ

เห็นสมควรไมนอยกวา 4 คนเปนกรรมการ  
-  หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 

 
2.2  ขั้นตอนการดําเนินการตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในหนึ่งปของสํานักงานก.พ. 

 การดําเนนิการตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในหนึ่งรอบการประเมิน  แบงไดเปน 3 ชวง  
ดังนี ้

2.2.1  เร่ิมรอบการประเมิน 
เมื่อเร่ิมรอบการประเมินหนึ่งๆ ผูรับการประเมินจะทําความตกลงรวมกับผูประเมินเกีย่วกบั

ผลสัมฤทธ์ิของงานที่จะเกิดขึ้นในชวงรอบการประเมินนั้น โดยตองมีการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตลอดจนทบทวนสมรรถนะที่คาดหมายในตําแหนงงานที่รับผิดชอบ 

2.2.2  ระหวางรอบการประเมิน 
ในระหวางรอบการประเมินผูรับการประเมินตองปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลงานตามที่ได   

ตกลงรวมกันเมื่อตนรอบการประเมิน  แตหากจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  สามารถ
ทําไดโดยใหผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันพิจารณาใหม   
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พรอมทั้งพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการวาสามารถทําไดเทากับหรือดีกวาระดับ
สมรรถนะของตําแหนงหรือไม  และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือพัฒนาตนเองเพื่อใหมีพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะตามที่ควรจะเปน   

2.2.3  เมื่อครบรอบการประเมิน 
เมื่อครบรอบการประเมิน ผูประเมินจะประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน 

โดยพิจารณาตามองคประกอบ คือ การประเมินดานผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหอางอิงตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่
ระบุอยูในแบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงานและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สําหรับการประเมิน
ดานสมรรถนะ ใหผูประเมินพิจารณาพฤติกรรมของผูรับการประเมินที่แสดงใหเห็นเทียบกับระดับที่
คาดหวังและเกณฑการใหคะแนน 

โดยกิจกรรมในรอบปงบประมาณประกอบดวย  2  รอบการประเมิน  สรุปไดตามภาพที่ 2  ที่ไดยก
กิจกรรมเกีย่วกับการประเมนิในรอบการประเมินที่ 1  ปงบประมาณ 2552  ขึ้นมาเปนตัวอยาง 

 
แผนภาพที่ 2    กิจกรรมที่เกิดขึ้นตามระบบการประเมินผลการปฏบิัตริาชการในรอบหนึ่งปงบประมาณ 
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2.3  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการกรมประมง 
ตามที่สํานักงานก.พ.  ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ        

พลเรือนสามัญใหสวนราชการถือปฏิบัตินั้น  กรมประมงไดจัดตั้งคณะทํางานจัดทําระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการของกรมประมง  ซ่ึงคณะทํางานฯ มี
มติในการประชุมครั้งที่ 2/2552  เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2552  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ   ในประเด็นตางๆ จากนั้นเสนอใหอ.ก.พ.กรมประมงพิจารณาใหความเห็นชอบเมื่อวันที่  18  
พฤศจิกายน  2552 แลวจึงประกาศใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน
สามัญในกรมประมง  สําหรับรอบการประเมินตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553  เปนตนไป  
ซ่ึงมีหลักเกณฑและวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

2.3.1  การกําหนดผูประเมินและผูรับการประเมิน 
2.3.1.1  กําหนดผูประเมินและผูรับการประเมิน  ดังนี้ 

 
ผูประเมิน ผูรับการประเมิน 

อธิบดี ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา 
ผูอํานวยการระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา 
ประมงจังหวัด ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา 
ผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมาย ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา 

 
ในกรณีกําหนดผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูประเมิน  ใหดําเนินการไดโดย

อธิบดี  ผูอํานวยการระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา  ประมงจังหวัดแลวแตกรณี  มอบหมายใหผูบังคับบัญชา
อ่ืนทําหนาที่เปนผูประเมิน โดยการจัดทําการมอบหมายการปฏิบัติงานและการประเมินใหผูใตบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นเปนลายลักษณอักษร 

2.3.1.2 กําหนดผูใหขอมูลและความเหน็ประกอบการประเมิน  ดงันี ้
 

ผูใหขอมูลและความเห็น ผูรับการประเมิน 
ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดั 
หัวหนาสวนราชการ/หนวยงานที่ผูรับการประเมิน 
ไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการ 

ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับมอบหมายใหไป 
ชวยราชการหรือปฏิบัติราชการในหนวยงานอื่น 
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2.3.2 รอบการประเมินและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.2.1 ใหดําเนินการประเมนิผลการปฏิบัติราชการปละ 2 รอบ  ตามปงบประมาณ  ดังนี ้

   1)  รอบที่ 1 เปนการประเมนิผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 
มีนาคม ของปถัดไป 

2) รอบที่ 2 เปนการประเมนิผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30
กันยายน 

โดยในแตละรอบผูรับการประเมินจะทําการตกลงถึงผลการปฏิบัติราชการรวมกับ     
ผูประเมินตั้งแตตนรอบ และจะทําการประเมินผลโดยเทียบเคียงผลงานที่ทําไดจริงกับเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อ
สรุปเปนคะแนนประเมิน ณ ปลายรอบ ทั้งนี้ ในระหวางรอบหากมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ เชน มีงาน
เพิ่มเติมจากที่ไดตกลงไว ณ ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินอาจพิจารณารวมกับผูประเมินเพื่อทําการ
ปรับปรุงสิ่งที่ไดตกลงกันไวตั้งแตตน โดยการปรับปรุงนี้จะถูกใชในการประเมิน ณ ปลายรอบการประเมิน 

2.3.3  องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ 
กําหนดองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  2  องคประกอบ  คือ 

2.3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน     ใหประเมินจากปริมาณผลงาน  คุณภาพผลงาน  ความ
รวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กําหนด  หรือความประหยัด  หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร  กําหนด
สัดสวนเปนรอยละ 70 

2.3.3.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะใหประเมินจากสมรรถนะหลัก
ตามที่ ก.พ. กําหนด  และสมรรถนะอื่นๆ ตามที่กรมประมงประกาศขอกําหนดสมรรถนะของขาราชการกรม
ประมงกําหนดสัดสวนเปนรอยละ 30 

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ  หรือมีรอบระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในระหวางรอบการประเมิน ใหประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยมีสัดสวนคะแนนของแตละ
องคประกอบรอยละ 50 

2.3.4  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน   
2.3.4.1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  

ใหมีการกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมินพิจารณาจากงานที่ปฏิบัติจริงของผูรับการประเมิน
ในแตละรอบการประเมิน  โดยใหกําหนดดัชนีช้ีวัดและคาเปาหมายรายบุคคลที่บงชี้ความสําเร็จของงาน
อยางเปนรูปธรรมชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะงาน  ทั้งนี้การกําหนดตัวช้ีวัดผลงานตองอางอิงกับงาน 
ที่ผูรับการประเมินรับผิดชอบ  ซ่ึงอาจมีอยูดวยกัน 3 ลักษณะ  คือ  งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือ
งานยุทธศาสตร  งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก  และงานตามที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ  เชน   
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1) งานตามยุทธศาสตรกรมประมง  
2) งานตามแผนงบประมาณ  
3) งานตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
4) งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) และขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

(IPA)      
5) งานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง (Job Description) 
6) งานที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งกรม/หนังสือส่ังการ 

   7) งานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
อนึ่ง ตัวช้ีวัดที่จัดทําขึ้นโดยทั่วไปอาจแบงออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก ประเภทที่

มุงเนนปริมาณของงาน  ประเภทที่มุงเนนคุณภาพของงาน  ประเภทที่มุงเนนเวลาที่งานสําเร็จหรือทันการณ 
และประเภทที่มุงเนนความประหยัด  หรือความคุมคาในการใชทรัพยากร  ซ่ึงการประเมินผลสําเร็จตาม
ตัวช้ีวัดนี้ จะแตกตางกันไปตามประเภทของตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 
ประเภทของตวัชี้วัด แนวทางการพจิารณา 

ประเภทที่มุงเนนปริมาณของงาน จํานวนผลงานที่ทําไดสําเร็จเปรียบเทียบกบัปริมาณ
งานที่กําหนดหรือปริมาณงานที่ควรจะทําไดในเวลาที่
ควรจะเปน 

ประเภทที่มุงเนนคุณภาพของงาน ความถูกตอง ประณีต ความเรียบรอยของงาน และ 
ตรงตามมาตรฐานของงาน 

ประเภทที่มุงเนนความรวดเร็วหรือทันการณ เวลาที่ใชปฏิบตัิงานเทียบกับเวลาที่กําหนดไว  

ประเภทที่มุงเนนความประหยัดหรือความ
คุมคาในการใชทรัพยากร 

การประหยัดในการใชวัสดุอุปกรณ ตนทุน หรือ
คาใชจายในการทํางาน การระวังรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช 

 
2.3.4.2  การกาํหนดคาน้ําหนักตัวช้ีวัด 

 ใหมีการกําหนดสัดสวนคาน้าํหนักของแตละตัวช้ีวัดใหมีความเหมาะสม  โดย
คํานึงถึงลําดับความสําคัญของแตละตัวช้ีวดั  น้ําหนักของตัวช้ีวดัแตละตัวรวมกันตองเทากับรอยละ 100 

2.3.4.3  การกําหนดัชนีช้ีวัด        
   กําหนดใหใชวิธีการถายทอดตัวช้ีวัดจากบนลงลางเปนหลักกอน  ในกรณีที่ไมอาจ
ดําเนินการไดหรือไมเพียงพอ  อาจเลือกวธีิการกําหนดดชันีช้ีวัดวิธีใดวธีิหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสม  
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2.3.4.4  การเผยแพรตวัช้ีวดั 
กําหนดใหเผยแพรตัวช้ีวัดรายบุคคลทางหนังสือเวียนภายในของแตละสํานัก/กอง

หรืออาจใชรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 
2.3.4.5  การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดหรือคาเปาหมาย      

ในระหวางรอบการประเมินหากมีเหตุผลความจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย  อาจ
สามารถเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่ไดมีการตกลงรวมกันตั้งแตตนรอบการประเมินโดย
ดําเนินการ  ดังนี้ 

     1)  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา
ใหเปนอํานาจของอธิบดี 

      2)  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของผูปฏิบัติงานภายใตสํานัก/กองหรือเทียบเทา  ให
เปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา 

2.3.5  หลักเกณฑและวิธีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ   
2.3.5.1  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

กําหนดใหใชสมรรถนะหลัก 5 ดาน  ตามที่ ก.พ. กําหนด ดังนี ้
1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2)  บริการที่ด ี
3)  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี 
4)  การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 

  5)  การทํางานเปนทีม 
สําหรับรายละเอียดสมรรถนะใหเปนไปตามภาคผนวก  ทั้งนี้  ในการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 2553  ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดาน  สวนการประเมินสมรรถนะอื่นๆ 
เพิ่มเติมนอกเหนือจากสมรรถนะหลักใหประเมินภายหลังจากที่กรมประมงประกาศขอกําหนดสมรรถนะ
ของขาราชการกรมประมง 

2.3.5.2  การกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังและการกําหนดพฤติกรรมบงชี้หรือตัวอยาง
พฤติกรรม 

กําหนดระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลักในแตละระดับตําแหนง  และ
พฤติกรรมบงชี้หรือตัวอยางพฤติกรรมใหเปนไปตามที่ ก.พ.กําหนด  รายละเอียดตามภาคผนวก 

2.3.5.3  การกําหนดน้ําหนักสมรรถนะ 
     กําหนดคาน้ําหนักของสมรรถนะหลักเทากับรอยละ 20  ทุกดานสําหรับใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2553  สวนการกําหนดน้ําหนักสมรรถนะในปงบประมาณ
ถัดไปใหเปนไปตามประกาศกรมประมง 

2.3.5.4  วิธีการประเมินสมรรถนะ  
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ใหผูประเมินใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกที่เดนชัดของผูรับการ
ประเมิน  และใหประเมินสมรรถนะโดยใชมาตรวัดแบบ Rating Scale  ตามเกณฑการประเมินที่กําหนดใน
แบบฟอรมที่ 3  ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่สังเกตไดของผูรับการประเมินกับพฤติกรรมบงชี้ที่
กําหนดไวในสมรรถนะที่คาดหวังตามระดับตําแหนงของผูรับการประเมิน  ทั้งนี้  กําหนดใหผูรับการ
ประเมินประเมินตนเองกอน  และสรุปผลการประเมินรวมกับผูประเมิน   

2.3.6 ระดับผลการประเมิน 
กําหนดใหสํานัก/กองนําผลคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัดกลุมตาม

ผลคะแนน  โดยแบงกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ  คือ ดีเดน  ดีมาก  ดี  พอใช  ตองปรับปรุง   
ชวงคะแนนประเมินของแตละระดับใหเปนดุลยพินิจของสํานัก/กองที่จะกําหนด  โดยให

เปนไปตามผลการประเมินในแตละรอบการประเมินของแตละหนวยงาน  แตคะแนนต่ําสุดของระดับพอใช
ตองไมต่ํากวารอยละ 60  และหนวยงานตองประกาศชวงคะแนนประเมินใหขาราชการในสํานัก/กอง ทราบ
ภายหลังการประเมิน 

  2.3.7  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตองมีความชัดเจนและมีหลักฐาน   โดยใชแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5  ชุด  ดังนี้ 
2.3.7.1 แบบฟอรมที่ 1คือ  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใชเพื่อสรุปผล

คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตอนสิ้นรอบการประเมิน  
2.3.7.2 แบบฟอรมที่ 2 คือ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ใชเพื่อระบุตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตอนสิ้นรอบการประเมิน  
2.3.7.3 แบบฟอรมที่ 3 คือ  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใช

เพื่อระบุสมรรถนะที่ตองประเมินตอนสิ้นรอบการประเมิน  
2.3.7.4 แบบฟอรมที่ 4 คือ แบบฟอรมประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ

สมรรถนะโดยตนเอง  ใชเพื่อประเมินสมรรถนะตนเองตอนสิ้นรอบการประเมินกอนสรุปผลการประเมิน
รวมกับผูประเมิน   

2.3.7.5 แบบฟอรมที่ 5 คือ แบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน  ใชเพื่อกําหนดตัวช้ีวัด
และคาเปาหมายรวมกันระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมินตอนตนรอบการประเมิน  และหากมีการ
เปลี่ยนตัวช้ีวัดหรือคาเปาหมายระหวางรอบการประเมินตองจัดทําใหมใหสอดคลองกัน   

อนึ่ง  เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละรอบการประเมินเสร็จ
เรียบรอยแลวใหเก็บสําเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบฟอรมที่ 1-5  ไวที่สํานัก/กอง  หรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทาสํานัก/กอง ที่ผูรับการประเมินสังกัดอยางนอย 2 รอบการ
ประเมิน  สวนตนฉบับเฉพาะแบบฟอรมที่ 1-3  ใหทุกหนวยงานรวบรวมสงใหกองการเจาหนาที่เพื่อเก็บไว
ในแฟมประวัติขาราชการหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 
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สําหรับรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการใหใชตามแบบฟอรมที่กําหนดไว
ในภาคผนวก   

2.3.8  การจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินผลการปฏบิัตริาชการของ
หนวยงาน 

กําหนดใหหนวยงานเฉพาะในระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา (ยกเวนกลุมขึ้นตรงกับอธิบดี)  
จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตัวช้ีวัดและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน  เพื่อพิจารณา
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  รวมทั้งผลการประเมิน  กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญระดับกรม  โดยมีหนาที่และองคประกอบ  ดังนี้ 

2.3.8.1  หนาทีข่องคณะกรรมการฯ  
1)   กล่ันกรองตัวช้ีวัดและคาเปาหมายผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ

รายบุคคลของขาราชการในสํานัก/กอง หรือเทียบเทา   
2)   พิจารณาเสนอความเหน็เกีย่วกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการประเภทวิชาการและทัว่ไปทุกระดับในหนวยงานนั้นๆ     
2.3.8.2  คณะกรรมการฯ ประกอบดวย   

1)   ผูอํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเทา     เปนประธานกรรมการ   
2)   ผูอํานวยการสวน/สถาบนัหรือหวัหนากลุม/ฝาย   เปนกรรมการ 
   หรือเทียบเทา  ไมนอยกวา 3  คน 
3)   หัวหนาฝาย/งานบริหารทั่วไป   เปนกรรมการและเลขานุการ   

 
2.4  ขั้นตอนการปฏิบตัิในการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของกรมประมง 

ตามประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ  
พลเรือนสามัญในกรมประมง  กําหนดใหผูประเมิน  ผูรับการประเมิน  และผูเกี่ยวของ  ดําเนินการตาม
ขั้นตอน  ดังนี้ 
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กําหนดเวลา ขั้นตอน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

ตนรอบการประเมิน 1.  การจัดทําดชันีชี้วัดรายบคุคล 
1.1  ผูประเมินแจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินตาม
ประกาศของกรมประมงใหผูรับการประเมนิทราบ 
1.2  การจัดทําดัชนีช้ีวัดรายบุคคล   
       โดยผูประเมินและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
และใหมีการลงนามรับทราบขอตกลงการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล  ตามแบบฟอรมที ่5 

ตุลาคม เมษายน 

ระหวางรอบการ
ประเมิน 

2.  ผูประเมินแตละระดับติดตามและใหคําปรึกษา 
2.1  ผูประเมินแตละระดับใหคําปรึกษา  แนะนํา  และ 
สอนงานแกผูรับการประเมนิ 
2.2  ผูประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน
เปนระยะและพัฒนาผูรับการประเมินใหมสีมรรถนะที่
เหมาะสม  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายที่ 
วางไว 
2.3  กรณีมีเหตุผลความจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย  อาจสามารถ
เปลี่ยนแปลงตวัช้ีวดัและคาเปาหมายที่ไดมีการตกลงรวมกัน
ตั้งแตตนรอบการประเมิน  โดยใหผูรับการประเมินทําความ
ตกลงกับผูประเมินใหม  และใหอํานาจการอนุมัติเปนของ 

-  อธิบดี  กรณตีัวช้ีวดัและคาเปาหมายของหัวหนา
หนวยงานระดบัสํานัก/กอง หรือเทียบเทา 
             -  หัวหนาหนวยงานระดับสํานกั/กอง หรือเทียบเทา  
กรณีตวัช้ีวัดและคาเปาหมายของผูปฏิบัติงานภายใตสํานัก/
กองหรือเทียบเทา  

ตุลาคม-
มีนาคม 

เมษายน-
กันยายน 

สิ้นรอบการประเมิน 
  

3.  การประเมินผลการปฏิบตัิราชการและใหคะแนน 
3.1  ผูประเมินดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูรับการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินของกรม
ประมงภายในวงเงินเลื่อนเงนิเดือนทีก่รมจัดสรรให  แลว
เสนอผลการประเมินใหผูบังคับบัญชาเหนอืขึ้นไป  เพื่อ
พิจารณาผลการประเมินตามลําดับชั้น   
 

1-15   
มีนาคม 

1-15
กันยายน 
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กําหนดเวลา ขั้นตอน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
3.2  เสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรองตัวช้ีวัด
และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
พิจารณา 

  

4.  เสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
ระดับกรม 
      ใหทุกหนวยงานสงแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหกองการเจาหนาที ่ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
กล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนสามัญระดับกรม 

16-31 
มีนาคม 

16-30  
กันยายน 

5.  แจงผลการประเมิน    
5.1  ผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบ
เปนรายบุคคล  โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบ
ผลการประเมิน  กรณีที่ไมยนิยอมรับทราบใหมีขาราชการ
อยางนอย 1 คนลงลายมือช่ือเปนพยาน 
5.2  ผูประเมินใหคําปรึกษา  ช้ีแนะแนวทางปรับปรุง  และให
รวมกับผูรับการประเมินทําการวิเคราะหผลสําเร็จของงาน และ
พฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  

16-31 
มีนาคม 

16-30  
กันยายน 

6.  ประกาศรายชื่อและรอยละการเลื่อนเงินเดือน      
6.1  ผูประเมินประกาศรายชือ่ผูมีผลการประเมินระดับดีเดน
และดีมาก และประกาศชวงคะแนนแตละระดับที่ใชในการ
ประเมินใหขาราชการในสังกัดทราบทั่วกนั  
6.2  ผูมีอํานาจสั่งเล่ือนเงินเดอืนพิจารณาและประกาศรอยละ
ของการเลื่อนเงินเดือน 

16-31 
มีนาคม 

16-30  
กันยายน 

 

7.  ออกคําสั่งเล่ือนเงินเดือนและแจงผลการเลื่อนเงินเดือน       
      ผูมีอํานาจสั่งเล่ือนเงินเดอืนออกคําสั่งเล่ือนเงินเดือนและ
แจงผลการเลื่อนเงินเดือนเปนรายบุคคล 
 
 

เมษายน ตุลาคม 
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กําหนดเวลา ขั้นตอน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
 8.  การจัดเก็บผลการประเมิน 

8.1  ใหทุกหนวยงานสงตนฉบับของแบบฟอรมที่ 1-3 ให 
กองการเจาหนาที่เก็บไวในแฟมประวัติหรือรูปแบบอื่นตาม
ความเหมาะสม 
8.2  ใหทุกหนวยงานจัดเก็บสําเนาแบบฟอรมที่ 1-5 ไวที่
หนวยงานที่ผูนั้นสังกัดอยางนอย 2 รอบการประเมิน 

เมษายน ตุลาคม 
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บทที่ 3 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีองคประกอบในการประเมิน 2 สวน คือ การประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิของงานและการประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซ่ึงในบทนี้จะกลาวถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  สําหรับการประเมนิพฤตกิรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะจะไดกลาวในบท
ถัดไป 

 
3.1  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงานนัน้ โดยพ้ืนฐานเปนการประเมนิที่พจิารณาจากผลการปฏิบัติราชการ
ที่เกิดขึ้นจริงในรอบการประเมินวาไดตามคาเปาหมาย (Goal) มากนอยเพยีงใด ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานที่สามารถ
ปฏิบัติไดผลที่ดีเมื่อเทียบกับคาเปาหมายจะไดรับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์สูงกวาผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติ
ไดผลที่ดอยกวา 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจะเริ่มจากการกําหนดตัวช้ีวดั (KPI หรือ Key Performance Indicator)
จากนั้นจึงกําหนดคาเปาหมาย (Goal) เพื่อเปนเกณฑในการวดัผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยคาเปาหมายจะตอง
สะทอนตอเจตจํานงค (Intention) ของผลหรือส่ิงที่ตองการใหบรรลุผล ภายหลังจากทีผู่ปฏิบัติงานไดปฏิบัติ
จนครบรอบการประเมินแลว ก็ทําการประเมินโดยเทยีบผลที่ทําไดจริงกับเกณฑคาเปาหมายที่ตั้งไวเพื่อสรุป
เปนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

 
3.2  วิธีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน  

วิธีการตั้งตัวช้ีวัดมีดวยกันหลายวิธี โดยแตละวิธีมีความแตกตางและเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะ
ประเมินตางกัน  ก.พ. กําหนดใหใชวิธีการถายทอดตัวช้ีวัดจากบนลงลางเปนหลักกอน  ในกรณีที่ไมอาจ
ดําเนินการไดหรือไมเพียงพอ  อาจเลือกวิธีการกําหนดดัชนีช้ีวัดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสม  จึงขอ
สรุปขอแนะนําสําหรับการเลือกวิธีกําหนดตัวช้ีวัดตามตารางขางลางนี้ 
 

วิธีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน เหมาะสมกับลักษณะงาน 
3.2.1  การถายทอดตัวช้ีวัดผลสําเร็จของงานจากบน 
ลงลาง (Goal-cascading Method) 

- งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ งานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
-  งานของผูดํารงตําแหนงประเภทบรหิารและ
อํานวยการ 
-  งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลักของหนวยงาน 
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วิธีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน เหมาะสมกับลักษณะงาน 
3.2.2  การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ 
(Customer – focused Method) 

-  งานใหบริการ 
-  งานของหนวยงานสนับสนุน   

3.2.3  การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน 
(Workflow –charting Method) 

-  งานที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอนแตละขั้นตอน
เกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานหลายคนที่อยูภายในสํานัก/
กองเดียวกนั 

 
3.2.1 วิธีการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal-cascading Method) 

วิธีการถายทอดเปาหมายและตัวช้ีวัดผลงานจากบนลงลาง   เปนแนวทางการกําหนดตัวช้ีวัดที่
มีหลักการวา  เปาหมายและตัวช้ีวัดผลงานของผูรับการประเมินควรสอดรับหรือสะทอนภาระหนาที่ที่ผูรับการ
ประเมินพึงกระทําใหสําเร็จ  เพื่อผลักดันใหเปาหมายการปฏิบัติราชการของผูประเมินหรือหนวยงานเปนตัวตั้ง  
โดยอาจกําหนดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังตอไปนี้ 

3.2.1.1  ตวัช้ีวดัและคาเปาหมายเปนตวัเดยีวกบัผูประเมนิหรือหนวยงาน 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของผูรับการประเมินที่เปนตัวเดียวกับผูประเมินหรือ
หนวยงานเปนการถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการลงมาโดยตรง  การกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
ในกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ 

-  ผูประเมินกับผูรับการประเมินตองรับผิดชอบตอความสําเร็จรวมกันไมสามารถ
แบงแยกงานระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมินไดอยางชัดเจน 

-  ผูประเมินมอบหมายงานตามตัวช้ีวัดของผูประเมินใหกับผูรับการประเมินทั้งชิ้น  
โดยไมแบงงานเปนสวนยอย 

3.2.1.2  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายแบงสวนจากตัวช้ีวัดและเปาหมายของผูประเมินหรือ
หนวยงาน 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของผู รับการประเมินที่แบงสวนจากตัวช้ีวัดและคา
เปาหมายที่ผูประเมินรับผิดชอบ  คาเปาหมายจะถูกแบงหรือเฉล่ียใหผูรับการประเมินแตละรายรับผิดชอบ
แตกตางกันไป  โดยผูประเมินจะรับผิดชอบตอเปาหมายรวม  โดยท่ีเปาหมายรวมดังกลาวเกิดจากผลผลิต
ของผูรับการประเมินหลายคนรวมกัน  ในกรณีนี้จะมีผูรับการประเมินที่มีหนาที่รับผิดชอบเหมือนๆ กัน
มากกวาหนึ่งคน  โดยแตละคนรับผิดชอบตอคาเปาหมายที่ตางกันไป 

3.2.1.3  ตัวช้ีวดัและคาเปาหมายเปนคนละตัวกับผูประเมนิหรือหนวยงาน 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของผูรับการประเมินเปนคนละตัวกับผูประเมิน  แตเปน

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่สะทอนงานที่เปนสวนหนึ่งของเปาหมายโดยรวมของผูประเมินหรือหนวยงาน  
ในกรณีนี้ตัวช้ีวัดของผูรับการประเมินจะเปนตัวช้ีวัดที่ผูรับการประเมินไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการ
เพียงบางดาน  เนื่องจากผูรับการประเมินไมไดถูกคาดหวังวาจะตองรับผิดชอบตอความสําเร็จทั้งหมดตาม
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เปาหมายของผูประเมิน  งานตามเปาหมายของผูประเมินจึงถูกแบงเปนสวนๆ โดยมอบหมายใหผูรับการ
ประเมินหลายคนรับผิดชอบในเนื้องานที่แตกตางกันไป 

การกําหนดตวัช้ีวัดและคาเปาหมายของผูรับการประเมินอาจกําหนดเปนรูปแบบใดใน 3 
รูปแบบที่กลาวขางตนโดยมแีนวปฏิบัติ  ดงันี้ 

-   พิจารณาวาผูรับการประเมินมีสวนเกีย่วของกับเปาหมายและตัวช้ีวัดของผูประเมินหรือ
หนวยงานที่สังกัดอยางไร 

-   พิจารณาเปาหมายและตัวช้ีวัดของผูประเมินที่ผูรับการประเมินมีสวนเกี่ยวของโดยทํา
ความเขาใจความหมายและเจตนาของเปาหมายและตัวช้ีวัดของผูประเมิน  พิจารณาถึงหนาที่ความ
รับผิดชอบ  หรืองานที่มอบหมายใหผูรับการประเมินรับผิดชอบเพื่อสนองเปาหมายและตัวช้ีวัดแตละตัว
ของผูประเมิน 

-   กําหนดตัวช้ีวดัและคาเปาหมายของผูรับการประเมินตามหนาที่รับผิดชอบ หรือภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย 

-   พิจารณาสรุปและตกลงตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของผูรับการประเมินรวมกันระหวาง      
ผูประเมินกับผูรับการประเมิน   

3.2.2  วิธีการสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ (Customer-Focused  Method) 
  วิธีการสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ  เปนวิธีการกําหนดตัวช้ีวัดโดยใชความ
คาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการเปนตัวตั้ง  เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
ผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน  โดยมีหลักการวาความคาดหวังหรือความตองการของ
ผูรับบริการเปนปจจัยสําคัญที่จะบงชี้ถึงผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินวาทําไดดีเพียงใด   

วิธีการนี้จะเหมาะสําหรับงานใหบริการ  หรืองานที่มีผูรับบริการเปนหัวใจสําคัญ โดยการ
กําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของผูรับการประเมิน  โดยวิธีการสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ
สามารถดําเนินการได  ดังนี้ 
  -  ระบุผูรับบริการหรือลูกคาของผูรับการประเมินจนครบ หากมีจํานวนมากใหไลเรียง
ผูรับบริการที่มีความสําคัญในลําดับตนๆ 
  -  พิจารณาความคาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการแตละรายวาเปนเชนไร  
  -  กําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่สะทอนความคาดหวังหรือความตองการทีละรายการ  
โดยสามารถกําหนดไดหลายรูปแบบ  
  -  พิจารณาสรุปและตกลงตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของผูรับการประเมินรวมกันระหวาง     
ผูประเมินกับผูรับการประเมิน   
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 3.2.3  วิธีการไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Workflow-Charting Method) 
  วิธีการไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน   เปนการกําหนดตัวช้ีวัดโดยการไลเรียง
กระบวนการหรือเนื้องานที่ผูรับการประเมินรับผิดชอบ  วิธีการนี้เหมาะสําหรับการกําหนดตัวช้ีวัดใหกับ
งานที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับยุทธศาสตรหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการ  ซ่ึงไม
สามารถใชวิธีการถายทอดเปาหมายและตัวช้ีวัดผลงานจากบนลงลางได  การกําหนดตัวช้ีวัดดําเนินการได  
ดังนี้ 
  -  ไลเรียงเนื้องานในความรับผิดชอบของตําแหนงงาน  โดยอาจเริ่มจากกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานกอน  จากนั้นระบุเนื้องานที่ตองรับผิดชอบในกระบวนการนั้นๆ หรืออาจไลเรียงเนื้อ
งานจากลักษณะงานที่รับผิดชอบก็ได 
  -  สรุปเนื้องานที่สําคัญจากการไลเรียงขางตน  จากนั้นกําหนดตัวช้ีวัดใหกับเนื้องานใน
ความรับผิดชอบทีละเนื้องาน 
  -  พิจารณาสรุปและตกลงตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของผูรับการประเมินรวมกันระหวาง     
ผูประเมินกับผูรับการประเมิน 
 
3.3  ขอแนะนาํในการกําหนดตัวชี้วัดรายบคุคล 
 3.3.1  คํานึงถึงเกณฑในการพิจารณาคณุภาพตัวช้ีวัด : S  M  A  R  T  ดงัรายละเอียดตอไปนี ้
  S   =  Specific  มีความเฉพาะเจาะจง  ชัดเจนวาตองการวัดอะไร 
  M =  Measurable  สามารถวัดไดจริง 
  A =  Agreed Upon  ผูประเมินและผูรับการประเมินเห็นชอบรวมกัน 

R           =  Realistic   มีความเปนไปไดที่จะทําใหสําเร็จไดจริงเกี่ยวของกับ      
และ Relevent งานหรือหนาที่ความรับผิดชอบของผูรับการประเมิน

และไมอยูเหนอืการควบคมุ 
T =  Timebound อยูในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม คือ 6 เดือนตามรอบ

การประเมิน 
 3.3.2  คํานึงถึงการมอบหมายงาน/หนาที่ความรับผิดชอบ 
 3.3.3  คํานึงถึงอํานาจ จําแนกความสอดคลองกับเปาหมายของผูบังคับบญัชา/หนวยงานและกรอบเวลา 
 3.3.4  มีจํานวนเหมาะสมครอบคลุมเนื้องาน/ความคาดหวังที่สําคัญ 
 3.3.5  คํานึงถึงความเปนไปไดในการเก็บขอมูล 
 3.3.6  เลือกวิธีที่เหมาะสมในการวัดความพงึพอใจ 
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3.4   การกําหนดจํานวนและน้ําหนักของตัวชี้วัด 
ในการกําหนดตัวช้ีวัดที่จะใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการควรมีจํานวนที่เหมาะสมไมมาก

ไมนอยเกินไป  อาจมีจํานวน 3-7  ตัว แตไมควรเกิน 10 ตัว  เพื่อใหมีตัวช้ีวัดที่ครอบคลุมมิติในการประเมิน
ที่สําคัญๆ ดังนั้น  ตัวช้ีวัดที่จะใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการจึงควรเปนตัวช้ีวัดที่สําคัญและไมควร
มีจํานวนมาก 
 ตัวช้ีวัดที่ใชในการประเมินแตละตัว  ควรมีน้ําหนักไมนอยกวา 10%  หากตัวช้ีวัดใดเมื่อกําหนด
น้ําหนักแลวต่ํากวา 10% ใหตัดออก  แลวกระจายน้ําหนักใหกับตัวช้ีวัดอื่น  ทั้งนี้  เมื่อกําหนดน้ําหนักใหกับ
ตัวช้ีวัดแตละตัว  ผูประเมินและผูรับการประเมินควรคํานึงถึงมิติตางๆ ดังนี้ 
 3.4.1  ปริมาณงาน  

ปริมาณของงาน  เมื่อเทียบกบังานอื่นๆ  กลาวคือ  งานที่มีปริมาณมากอาจกําหนดน้ําหนัก
ของตัวช้ีวัดสูงกวางานที่มีปริมาณนอย 
 3.4.2  ผลกระทบและความสําเร็จ   
  ผลกระทบและความสําเร็จของงานตอผลงานของหนวยงานหรือองคกร  กลาวคือ  งานที่มี
ผลกระทบสูงจะมีความสําคญัหรือน้ําหนกัของตัวช้ีวัดสูงกวางานที่มีผลกระทบนอย 
 3.4.3  เวลาที่ใช 
  เวลาที่ใชในงานนั้นๆ เทียบกบังานอื่นๆ กลาวคือ  งานที่ตองใชเวลามากอาจมีน้ําหนัก
ตัวช้ีวดัสูงกวาเนื้องานที่ใชเวลานอยกวา   
 
3.5 การกําหนดคาเปาหมาย 

ระดับคาเปาหมาย หมายถึง ระดับของจํานวน อัตรา รอยละ คาเชิงปริมาณ และ/หรือข้ันตอน/
กระบวนการทํางาน ผลผลิต ผลลัพธของตัวช้ีวัดที่คาดหวังในอนาคตที่มีการกําหนดระยะเวลาการ
ตรวจสอบและประเมินที่ชัดเจน (ในการวางแผนการบริหารผลการปฏิบัติงานในแตละปงบประมาณ อาจ
แบงระยะเวลาในการกําหนดระดับคาเปาหมาย ออกเปน 6 เดือน หรือ 1 ปก็ได ตามโอกาสหรือความเปนไปได
ของสถานการณและบริบทแวดลอมในการทํางานใหบรรลุระดับคาเปาหมาย)  แบงออกเปน 5 ระดับ คือ 

3.5.1  ระดับ 1 หมายถึง คาเปาหมายระดับต่ําสุดที่ยอมรับได   
3.5.2  ระดับ 2 หมายถึง คาเปาหมายระดับต่ํากวามาตรฐาน 
3.5.3  ระดับ 3 หมายถึง คาเปาหมายระดับมาตรฐาน 
3.5.4  ระดับ 4 หมายถึง คาเปาหมายระดับยากปานกลาง 
3.5.5  ระดับ 5 หมายถึง คาเปาหมายระดับยากมาก 

การกําหนดระดับคาเปาหมายเปน 5 ระดับ  อาจกําหนดไดตามตัวอยางในตารางขางลางนี้ 
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ระดับคาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน 

(1) 
ต่ําสุดท่ียอมรับ

ได 

(2) 
ต่ํากวา

มาตรฐาน 

(3) 
มาตรฐาน 

 

(4) 
ยากปานกลาง 

(5) 
ยากมาก 

 
รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

นอยกวา 61 61-70 71-80 81-90 มากกวา 90 

 
3.6  สรุปขั้นตอนการดําเนินการจัดทําตัวชีวั้ดรายบุคคล 

เพื่อใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติอยางเปนลําดับ  จึงขอสรุปขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี ้
3.6.1 เร่ิมตนจากการใชแนวทางการถายทอดตัวช้ีวัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal 

Cascading Method) เปนตัวตั้งตน โดยทําการกําหนดตัวช้ีวัดตั้งแตระดับสูงสุดขององคกร ไลเรียงลงมายัง
ผูรับผิดชอบในระดับตางๆ ในการไลเรียงใหยึดที่ตัวช้ีวัดใดตัวช้ีวัดหนึ่ง แลวถายทอดตัวช้ีวัดนั้นลงไปยัง 
ผูปฏิบัติ  การไลเรียงลงไปทีละระดับจนครบทุกหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับตัวช้ีวัดนี้ เมื่อดําเนินการจน
แลวเสร็จจึงกลับไปเริ่มตนไลเรียงตัวช้ีวัดตัวตอไปจนครบตัวช้ีวัดทุกตัวที่มีอยู 

3.6.2 ภายหลังจากการใชวิธีการถายทอดตัวช้ีวัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลางจนแลวเสร็จ ให
พิจารณาผูปฏิบัติงานแตละรายวาไดรับการกระจายตัวช้ีวัดหรือไม  ตัวช้ีวัดที่ไดรับการกระจายนั้น
ครอบคลุมหนาที่ความรับผิดชอบหรือไม  ทั้งนี้  ในความเปนจริงเปนไปไดอยางยิ่งวาผูปฏิบัติงานบางสวน
อาจไมมีตัวช้ีวัดใดๆ หรืออีกนัยหนึ่งไมมีตัวช้ีวัดที่เกิดจากการถายทอดจากบนลงลาง และผูปฏิบัติงาน
บางสวนอาจมีตัวชี้วัดไมครบถวนตามหนาที่ความรับผิดชอบก็เปนไปได 

3.6.3 แยกกลุมผูปฏิบัติงานที่มีตัวช้ีวัดครบถวนแลวจากการถายทอดตัวช้ีวัดผลสําเร็จของงาน 
จากบนลงลาง โดยใหผูปฏิบัติงานเหลานี้ดําเนินการระบุตัวช้ีวัด  พรอมทั้งคาเปาหมายลงในแบบฟอรมที่ 5  
คือ  แบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน  และแบบฟอรมที่ 2  คือ  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

3.6.4 ดําเนินการกําหนดตัวช้ีวัดใหกับผูปฏิบัติงานที่ไมมีตัวช้ีวัด  หรือมีตัวช้ีวัดที่ยังไมครอบคลุม 
โดยแยกกลุมตามหนวยงาน  จากนั้นพิจารณาใชแนวทางการกําหนดตัวช้ีวัดแนวทางอื่นๆ เปนกรอบในการ
พิจารณากําหนดตัวช้ีวัด ดําเนินการไปทีละกลุมจนครบถวน  จนผูปฏิบัติมีตัวช้ีวัดและคาเปาหมายครบทุกคน
การกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายนี้  ผูบังคับบัญชาพึงเขามามีสวนรวมในกระบวนการกําหนดตัวช้ีวัด ซ่ึง
มักใชวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกครั้ง เพื่อที่จะไดกําหนดทิศทางเปาหมาย  ตลอดจนมอบหมายนโยบาย 
และแนวทางตางๆ ใหผูปฏิบัติงานตางๆ เขาใจอยางถองแท 
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3.7  การพิจารณาใหคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานจะเปนการดําเนินการเมื่อครบรอบการประเมิน  โดยผูประเมินมี

หนาที่พิจารณาประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานที่ผูรับการประเมินไดทําใหเกิดขึ้นจริงที่เกิดขึ้นจริง (Actual 
Result) จากการปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน 6 เดือนที่ผานมา  โดยเทียบกับคาเปาหมายที่ทั้งสองฝาย
ไดตกลงและลงนามรับทราบรวมกันไวตั้งแตตนรอบการประเมิน โดยในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

3.7.1 ผูประเมิน ทําการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินแตละรายในรอบการประเมิน 
ซ่ึงการติดตามงานผูประเมินอาจจัดทําเปนแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินขึ้นมาใชเอง
ภายในหนวยงานก็ได  แตควรใหผูรับการประเมินสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน  สงใหผูประเมิน
กอนที่จะมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3.7.2 ผูประเมินทําการประเมิน โดยเทยีบผลการปฏิบัติงานจริงกับคาเปาหมาย ดังนี ้
-   ถาผลการปฏิบัติงานจริง  ตํ่ากวาคาเปาหมายในระดับ 1 ใหคะแนนเทากบั 0 
-   ถาผลการปฏิบัติงานจริง  อยูในเกณฑคาเปาหมายในระดบั 1 ใหคะแนนเทากับ 1 
-   ถาผลการปฏิบัติงานจริง  อยูในเกณฑคาเปาหมายในระดบั 2 ใหคะแนนเทากับ 2 
-    ถาผลการปฏิบัติงานจริง  อยูในเกณฑคาเปาหมายในระดบั 3 ใหคะแนนเทากับ 3 
-   ถาผลการปฏิบัติงานจริง  อยูในเกณฑคาเปาหมายในระดบั 4 ใหคะแนนเทากับ 4 
-   ถาผลการปฏิบัติงานจริง  อยูในเกณฑคาเปาหมายในระดบั 5 หรือดีกวา/สูงกวาเกณฑคา

เปาหมายในระดับ 5 ใหคะแนนเทากับ 5 
3.7.3 ทําการบันทึกคะแนนผลการประเมินลงในแบบฟอรมที่ 2  คือ  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  

และ นําคะแนนรวมในแบบฟอรมที่ 2  มากรอกลงในแบบฟอรมที่ 1  คือ  แบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (สวนที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ของงาน) 

 
3.8 การปรับเปล่ียนตัวชี้วัด และคาเปาหมายในระหวางรอบการประเมิน  

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย   ซ่ึงไดกําหนดไวตนรอบการประเมิน   อาจสามารถปรับเปลี่ยนไดในระหวาง
รอบการประเมิน หากมีการเปลี่ยนแปลงในหนาที่ความรับผิดชอบ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในแผนงานภารกิจ 
หรือแนวนโยบาย รวมถึงสภาวการณเปล่ียน ทั้งนี้ ไมควรทําการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวดั หรือคาเปาหมายใดๆ 
หากเปนกรณีเกิดจากความบกพรองไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามที่ตกลงกันไวในการปรับเปลี่ยนตัวช้ีวดั 
และคาเปาหมายดังกลาว  

การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดหรือคาเปาหมายใหดําเนนิการได  ดังนี้   
3.8.1  ในกรณตีัวช้ีวดัและคาเปาหมายของหัวหนาหนวยงานระดับสํานกั/กอง หรือเทยีบเทาใหเปน

อํานาจของอธิบดี 
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    3.8.2  ในกรณตีัวช้ีวดัและคาเปาหมายของผูปฏิบัติงานภายใตสํานกั/กองหรือเทียบเทา  ใหเปนอํานาจ
ของหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา 

3.8.3  ดําเนินการแกไขตัวช้ีวัดหรือคาเปาหมายในแบบฟอรมที่ 5  คือ  แบบฟอรมขอตกลง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และแบบฟอรมที่ 2  คือ  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยใหคงตัวช้ีวัดและคา
เปาหมายในรายการที่ไมไดรับผลกระทบไวเชนเดิมและทําการปรับเปลี่ยนคานํ้าหนัก (Weight) ใหมให
เหมาะสม 
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บทที่ 4 
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ      

 
บทนี้จะกลาวถึงการประเมนิพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซ่ึงเปนองคประกอบที่  2  

ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมประมง 
 
4.1 แนวคิดพืน้ฐานของสมรรถนะกับการประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ (Competency) หรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  หมายถึง  คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
เปนผลมาจากความรู  ทักษะ  ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนใน
องคกร  แตสิ่งที่เปนจุดเนนสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  คือ  พฤติกรรมที่ผูปฏิบัติงาน
แสดงออกในระหวางการปฏิบัติราชการ  อันเปนผลจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดันภายในจิตใจที่จะสงผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่รับผิดชอบอยูใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี   

การประเมินสมรรถนะในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  คือ การประเมินวาผูรับการ
ประเมินไดแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะทอนสมรรถนะตามที่ควรจะเปนของตําแหนงหรือไมประการใด  
หากผูรับการประเมินไดแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมอยางนอยเทากับพฤติกรรมที่ควรจะเปนแลว  ยอมถือไดวา
ผูปฏิบัติงานนั้นๆ มีสมรรถนะตรงตามตําแหนงของตน  และการแสดงพฤติกรรมดังกลาวยอมสงผลดีตอ
การปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินดวย 
 
4.2  สมรรถนะที่ใชในการประเมิน 

สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดใหการประเมนิพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจากสมรรถนะหลักที่ ก.พ. 
กําหนด  และสมรรถนะที่เกีย่วของกับการปฏิบัติราชการตามที่สวนราชการกําหนด  โดยไดกําหนด  
สมรรถนะหลัก  ประกอบดวย 

4.2.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
4.2.2  บริการที่ดี (Service Mind) 
4.2.3  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
4.2.4  การยึดมัน่ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
4.2.5  การทํางานเปนทีม (Teamwork) 
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สําหรับรายละเอียดสมรรถนะใหเปนไปตามภาคผนวก ค  ทั้งนี้  ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในปงบประมาณ 2553  กรมประมงกําหนดใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดานตามที่ ก.พ. กําหนด  
โดยนําพฤติกรรมที่ระบุไวในสมรรถนะแตละรายการมาใชเปนเกณฑในการประเมิน  สวนการประเมิน
สมรรถนะอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากสมรรถนะหลักใหประเมินภายหลังจากที่กรมประมงประกาศ
ขอกําหนดสมรรถนะของขาราชการกรมประมง 
 
4.3 มาตรวัดสมรรถนะ 

มาตรวัดที่จะใชในการประเมินสมรรถนะมีหลายรูปแบบ  แตกรมประมงกําหนดใหใชมาตรวัด
แบบ Rating Scale  ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่สังเกตไดของผูรับการประเมินกับพฤติกรรมบงชี้ที่
กําหนดไวในสมรรถนะที่คาดหวังตามระดับตําแหนงของผูรับการประเมิน  เพื่อเทียบกับ Scale ที่ใชในการ
ประเมิน  ดังนี้ 

 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

จําเปนตองไดรับ
การพัฒนา 
อยางยิ่ง 

ตองไดรับการ
พัฒนา 

 

อยูในระดับใชงาน
ได 

อยูในระดับที่ใช
งานไดด ี

 

อยูในระดับทีด่ี
เยี่ยม 

 
ผูถูกประเมินไม
สามารถแสดงออก
ใหเห็นถึง
พฤติกรรมตามที่
ระบุไวใน
พจนานกุรม
สมรรถนะได 

ผูถูกประเมินทาํได
นอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของสมรรถนะที่
กําหนด มี
พฤติกรรมในบาง
รายการที่ตอง
ไดรับการพัฒนา
อยางเดนชดั 

ผูถูกประเมินทาํได
มากกวาครึ่งหนึ่ง
ของสมรรถนะที่
กําหนด ยังมี
จุดออนในบางเรื่อง 
แตไมเปนขอดอยที่
กระทบตอผลการ
ปฏิบัติงาน 

ผูถูกประเมินทาํได
ตามสมรรถนะที่
กําหนดไดโดยมาก 
เปนไปอยางคงเสน
คงวา และทําได
ดีกวาผลปฏิบัติงาน
ในระดบักลางๆ ไม
มีจุดออนที่เปน
ประเด็นสําคัญ 

ผูถูกประเมินทาํได
ครบทั้งหมดตาม
สมรรถนะที่
กําหนด และสิง่ที่
แสดงออกตาม
สมรรถนะนี้ถือ
เปนจุดแข็ง 
(Strength) ของผู
ถูกประเมิน 

 
 

ในการประเมนิสมรรถนะดวยมาตรวัดแบบนี้ ผูประเมินควรดําเนนิการ  ดังนี ้
4.3.1.  ผูประเมินจะพิจารณาจากสมรรถนะทีละตัวจนครบ  ในการประเมินสมรรถนะหนึ่งๆ  

ผูประเมินจะพิจารณาวาผูรับการประเมินถูกกําหนดใหมีสมรรถนะในเรื่องนั้นๆ ถึงระดับใด  มีพฤติกรรม
บงชี้อยางไร  แลวทําการประเมินพฤติกรรมของผูรับการประเมิน  โดยพิจารณาเทียบกับรายการที่ปรากฏ 
ในพจนานุกรมสมรรถนะหลักแบงตามประเภทและระดับตําแหนงของกรมประมง   
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4.3.2  เมื่อทําการประเมินสมรรถนะ ใหพิจารณาวาพฤติกรรมของผูถูกประเมินในรอบการประเมิน
นี้เปนเชนไร เทียบกับมาตรวัดขางตนเพื่อใหคะแนนสําหรับการประเมินสมรรถนะนั้นๆ   ทั้งนี้  การจะ
ประเมินใหคะแนนในระดับ 4 คะแนน (อยูในระดับที่ใชงานไดดี) หรือ ระดับ 5 คะแนน (อยูในระดับที่ดี
เยี่ยม) มีขอควรพิจารณาดังนี้ 

4.3.2.1  การจะพิจารณาให 5 คะแนน (อยูในระดับที่ดีเยี่ยม) นั้น ผูถูกประเมินจะตองมีจุด
แข็งในเรื่องดังกลาวอยางเห็นเดนชัด โดยหากไมสามารถพิสูจนใหเห็นเปนที่ประจักษ จะไมสามารถให
คะแนนที่ระดับนี้ได 

4.3.2.2  การจะพิจารณาให 4 คะแนน (อยูในระดับที่ใชงานไดดี) นั้น ผูถูกประเมินควรตอง
แสดงออกถึงพฤติกรรมตามสมรรถนะนั้นไดดีกวาระดับเฉลี่ยของบุคคลที่มีระดับผลงานกลางๆ 

4.3.3  ทําการบันทึกคะแนนผลการประเมินลงในแบบฟอรมที่ 3   คือ  แบบประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  และนําคะแนนรวมในแบบฟอรมที่ 3  มากรอกลงในแบบฟอรมที่ 1  คือ  
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สวนที่ 2  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ) 
 
4.4  วิธีการประเมินสมรรถนะ  

วิธีการประเมนิสมรรถนะมี 2 วิธี  คือ 
4.4.1 ใชบุคคลคนเดียวเปนผูประเมิน  ซ่ึงสวนใหญมักใหผูบังคับบัญชาระดับตนของผูรับการ

ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมที่ชัดเจนของผูรับการประเมินที่แสดงออกใหเห็นอยางเดนชัด 
4.4.2 ใชผูประเมินหลายคน  ซ่ึงสวนใหญมี  2  แนวทาง  ไดแก 

4.4.2.1 การใหผู รับการประเมินประเมินตนเองกอนแลวจึงสรุปผลการประเมินรวมกับ           
ผูประเมิน 

4.4.2.2 การใหผูเกี่ยวของกับผูรับการประเมินหลายคนเปนผูประเมิน เชน ผูบังคับบัญชา  
เพื่อนรวมงาน  โดยนําผลการประเมินจากผูประเมินทุกคนมาสรุปรวมกัน  ซ่ึงอาจใหคาน้ําหนักผลการ
ประเมินของผูประเมินแตละคนแตกตางกันไปตามความเหมาะสม 

ในสวนของกรมประมงเลือกใชวิธีการประเมินตามขอ 4.4.2.1  คือ ใหผูรับการประเมิน 
ประเมินตนเองกอนแลวจึงสรุปผลการประเมินรวมกับผูประเมิน 
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ผูป
ระ
เม
นิ 

- แบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
- แบบประเมินสมรรถนะ 
- หลักฐาน/คําแนะนํา 

ผูร
ับก

าร
ปร

ะเม
ิน 

ไมยินยอมลงนาม
รับทราบผลการประเมิน 

(ผูประเมินใหพยาน 
ลงนามยืนยนัการแจงผล)

ลงนามรับทราบผลการประเมิน 

บทที่ 5 
การแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา 

 
 ในบทนีจ้ะกลาวถึงการแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษาที่ผูประเมินจะสามารถชวย
ผูรับการประเมินในการปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการในอนาคต 
 
5.1 การแจงผลการประเมิน 

หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินตองแจงผลการประเมิน
ดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูรับการประเมินทราบ  การแจงผลการประเมินนี้จะตองดําเนินการ 2 กรณี  
คือ  การแจงผลการประเมินเปนรายบุคคลและการแจงผลการประเมินเฉพาะผูมีผลงานดีเดนและดีมาก 

5.1.1 การแจงผลการประเมินรายบุคคล 
การแจงผลการประเมินเปนรายบุคคล พรอมใหคําปรึกษา แนะนําเพื่อนําไปสูการพัฒนา 

ผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งพฤติกรรม กอนเขาสูวงจรของการปฏิบัติราชการในรอบปงบประมาณใหม
ตอไป  ซ่ึงในการแจงผลการประเมินกรณีนี้ตองใหผูรับการประเมินลงนามรับทราบดวย 

5.1.1.1   ขั้นตอนการดําเนนิการ 
 
        ผูประเมินเตรียมเอกสารประกอบการแจงผล         
 
                          ผูประเมินแจงวันนดัหมายการแจงผล 
 
          ณ วันนัดหมาย 

         -  แจงผลการประเมิน 
         -  ใหคําปรึกษาแนะนาํเพิ่มเติม 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ไมยอมรับผลการประเมิน   ยอมรับผลการประเมิน 
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5.1.1.2  สาระสําคัญที่ผูประเมินควรแจงตอผูรับการประเมิน 
- แจงผลคะแนนรวมผลการประเมินที่ผูรับการประเมินรายนั้นๆ ไดรับ ทั้งในสวน

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน และคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ วาไดคะแนนรวมอยู
ในระดับใด  เชน  ดีเดน ดีมาก  ดี  เปนตน 

- ช้ีใหเห็นจุดเดนและประเด็นที่ผูรับการประเมินควรตองพัฒนาเพิ่มเติมใหดียิ่งขึ้น
ในสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

 
ผูไดรับการประเมินไดคะแนน ระดับดี  ขึน้ไป -  ช้ีใหเห็นจุดเดน และแนะนาํแนวทางที่ผูรับการ

ประเมินจะพฒันาตนเองใหดียิ่งขึ้นตอไป 
-  หารือแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม 

ผูไดรับการประเมินไดคะแนน ระดับพอใชหรือตอง
ปรับปรงุ 

-  ช้ีแนะประเด็นขอบกพรองที่ตองไดรับการ
ปรับปรุงแกไขทั้งในสวนของงานและพฤติกรรม 
-  หาจดุเดนเพือ่กระตุนใหผูรับการประเมนิมีกําลังใจ
ปฏิบัติหนาที่ตอไป 
-  หารือเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนางาน และ
พฤติกรรม 

 
5.1.2 การแจงผลการประเมินระดับดีเดน และดีมาก 

เมื่อสํานัก/กอง พิจารณาผลการประเมินเสร็จสิ้นแลวใหประกาศแจงผลการประเมินเฉพาะ
ผูมีผลงานดีเดนและดีมากใหทราบทั่วกันในระดับสํานัก/กอง  เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน 
และเปนการยกยอง ชมเชยผูที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเดนและดีมากใหเปนที่ประจักษโดยทั่วกัน   
 
5.2  แนวทางการใหคําปรึกษาหารือแกผูรับการประเมิน 

ในชวงของการแจงผลการประเมินเปนการเปดโอกาสใหผูประเมินและผูรับการประเมินหารือ
รวมกันเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงพฤติกรรม รวมทั้งยังเปนชวงเวลาของการติชม และกระตุนใหผูรับการ
ประเมินพัฒนาตนเอง  ส่ิงสําคัญที่ตองคํานึง คือ การใหคําปรึกษาที่ดีนั้นตองทําดวยวิธีที่แตกตางกันตาม
ผลงานหรือตามศักยภาพของผูรับการประเมิน  ทั้งยังตองระมัดระวังแมในกรณีของการแสดงความชื่นชม
ผูรับการประเมินที่มีผลการปฏิบัติราชการดี  นอกจากนี้ผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินควรจะตองเตรียมตัว
เพื่อรับมือกับบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในสถานการณของการแจงผลการประเมินดวย 

5.2.1  แนวทางและขอพึงระวังในการใหคาํติชมผูรับการประเมิน 
5.2.1.1  พึงระลึกเสมอวา การแสดงความชื่นชมผลงานดีเปนการเนนยํ้า และใหรางวัล 

รวมทั้งเปนการเสริมแรง/กําลังใจ เพื่อใหผูไดรับคําชมอยากแสดงผลงานเชนนัน้ในโอกาสตอไป 
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5.2.1.2   คําชมตองจริงใจ เฉพาะเจาะจงวาชมเรื่องอะไร และใหคําชมเฉพาะในเรื่องที่บุคคล 
ผูรับคําชมเปนผูลําบากตรากตรําสรางผลงานนั้นขึ้นมาจริง 

5.2.1.3 คําชม/การใหความดีความชอบตอบแทนผลงานดี เปนการสรางความเชื่อมั่นใน
ตนเองแกผูรับการประเมินและเปนแรงบันดาลใจที่มีอิทธิพลยิ่ง 

5.2.1.4 การติชมตองเนนที่เหตุการณซ่ึงเฉพาะเจาะจงและสามารถแสดงใหเห็นชัดถึงการ 
ปรับปรุงพัฒนาได 

5.2.1.5 เนนการติชมผลงานหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับงาน ไมใชนิสัยสวนตัวของผูรับ
การประเมินซึ่งอาจไมมีผลตองาน 

5.2.1.6 ผูรับคําติชมอาจคิดวามีความหมายแฝงอื่นๆ มากกวาที่ผูพูดไดแสดงออกดวยวาจา 
เมื่อใหคําติชมจึงควรใสใจดวยวาผูรับคําติชมมีปฏิกิริยาอยางไร 

5.2.2  สิ่งท่ีไมควรทําในการใหคําปรึกษา แนะนํา ในการแจงผลการประเมิน 
5.2.2.1 ไมรับฟงความคิดเห็นผูรับการประเมิน คิดวาตนเองรูดวีาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผูรับ

การประเมิน คืออะไร และ คิดวารูดวีาสถานการณที่เกิดขึน้ คืออะไร 
5.2.2.2 กลาวแนะนํากวางๆ วาใหทํางานดีขึ้นและมากขึ้น 
5.2.2.3 แสดงความไมมั่นใจตอความสามารถของผูรับการประเมนิ 
5.2.2.4 ใหแตคําปรกึษาชี้แนะเชิงลบ 

5.2.3  บทบาทของผูรับการประเมินในการรับฟงคาํปรึกษาแนะนํา 
5.2.3.1   รับฟงและทําความเขาใจอยางดี พยายามที่จะไมดวนตัดสินหรือตัดบทวาสิ่งที่

ไดรับฟงเปนเรื่องไมจริง ควรพยายามตั้งใจฟงใหเขาใจอยางแทจริง 
5.2.3.2   ขอคําชี้แจงหากไมเขาใจ เพื่อใหแนใจวาเขาใจสิ่งที่ผูบังคับบัญชาพูด เชน ขอให 

ผูบังคับบัญชายกตัวอยาง หรือขอทราบความคาดหวังของผูบังคับบัญชา 
5.2.3.3   อยาดวนปกปองการกระทําของตัวเอง พยายามรับฟงการใหคําปรึกษาชี้แนะให

ชัดเจนกอน 
5.2.3.4   อยาเถียงสิ่งที่ผูบังคับบัญชาพูดเพราะเปนสิ่งที่เขาสังเกตเห็น ส่ิงที่เขาประสบและ

เปนความคิดเห็นของเขา ดังนั้นจึงไมมีประโยชนที่จะเถียงเพื่อเอาชนะ เนื่องจากการรับฟงความเห็นของ
ผูบังคับบัญชาและการพูดคุย ลักษณะนี้จะเปนประโยชนในแงของการพัฒนา การโตเถียงจะทําให
ผูบังคับบัญชาไมสามารถใชเวลาในการใหคําปรึกษาชี้แนะไดอยางเต็มที่ 

5.2.3.5 พิจารณาไตรตรองคําปรึกษาชี้แนะที่ไดรับวาเคยไดรับคําปรึกษาชี้แนะในลักษณะ
นี้หรือไม หรือพิจารณาถามตัวเองวาเคยไดรับการชี้แนะในลักษณะนี้หรือไม และตองการจะใชประโยชน
จากการชี้แนะนี้หรือไม จะเกิดอะไรขึ้นถาตนเองไมสนใจคําชี้แนะนี้ และจะสามารถใชประโยชนจากคํา
ช้ีแนะนี้ใหเกิดประสิทธิภาพกับการทํางานไดมากที่สุดอยางไร 
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บทที่ 6 
สรุปการดําเนินการในแตละรอบการประเมิน 

 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตลอดชวงรอบการประเมิน (6 เดือน)  เร่ิมตั้งแตขั้นตอนการ
วางแผนรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมินในการจัดทําตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  ไปจนถึง
ขั้นตอนการประเมินผลเมื่อครบรอบการประเมิน  ในบทนี้จึงขอสรุปการดําเนินการในแตละชวงการ
ประเมินซึ่งแบงไดเปน 3 ชวง  คือ  เร่ิมรอบการประเมิน  ระหวางรอบการประเมิน  และครบรอบการ
ประเมิน  โดยจะอธิบายพรอมกับการใชแบบฟอรมตางๆ ไวดวย 
 
6.1  ชวงท่ี 1 : เม่ือเร่ิมรอบการประเมิน 

เมื่อเร่ิมรอบการประเมินหนึ่งๆ ผูรับการประเมินจะทําความตกลงรวมกับผูประเมินเกีย่วกบั
ผลสัมฤทธ์ิของงานที่จะเกิดขึ้นในชวงรอบการประเมินนั้น โดยตองมีการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตลอดจนทบทวนสมรรถนะที่คาดหมายในตําแหนงงานที่รับผิดชอบ และเมื่อไดขอตกลงแลวใหกรอก
ขอมูลและดําเนินการ  ดังนี้ 

6.1.1 แบบฟอรมที่ 1  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ใหผูรับการประเมิน
กรอกขอมูลในหนา 1 ใหครบ  โดยยังไมตองกรอกขอมูลในหนา 2  และ 3  เพราะยังไมมีขอมูลผลการ
ปฏิบัติราชการ 
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6.1.2 แบบฟอรมที่ 2  แบบประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน  ใหผูรับการประเมินกรอกขอมูล
ตามแบบฟอรมโดยยังไมตองลงนามและใหคะแนน 
 

 
 

6.1.3 แบบฟอรมที่ 3  แบบประเมนิพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ให
ผูรับการประเมินกรอกขอมลูตามแบบฟอรมโดยยังไมตองลงนามและใหคะแนน 
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6.1.4 แบบฟอรมที่ 4  แบบฟอรมประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
โดยตนเอง  ใหผูรับการประเมินกรอกขอมลูตามแบบฟอรม  โดยยังไมตองลงนาม  ลงวันที่  และใหคะแนน 
 

 
 

6.1.5 แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน  ใหผูรับการประเมิน
กรอกขอมูลตามแบบฟอรมใหครบทุกหวัขอ  และจัดเก็บไวที่หนวยงานที่ผูนั้นสังกัดอยางนอย 2 รอบการ
ประเมิน 
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เมื่อกรอกรายละเอียดขอมูลตางๆ ลงในแบบฟอรมแลว  นําแบบฟอรมที่ 1-3  และ 5  ให 
ผูประเมินเก็บไวใชประเมินเมื่อครบรอบการประเมิน  แตควรเก็บสําเนาไว 1 ชุด  เพื่อใชสําหรับการอางอิง
เมื่อจําเปน  สวนแบบฟอรมที่ 4  เก็บไวที่ผูรับการประเมินเพื่อใชในการประเมินเมื่อครบรอบการประเมิน   
 
6.2  ชวงท่ี 2 : ระหวางรอบการประเมิน 

ในระหวางรอบการประเมินเปนชวงเวลาที่ผูรับการประเมิน ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลงาน
ตามที่ไดตกลงรวมกันไวเมื่อเร่ิมตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินพึงติดตามงานที่รับผิดชอบ พิจารณา
ปญหาและแนวทางแกไข ปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา/ผูประเมินในการแกไขปญหาใหลุลวง เพื่อใหการ
ปฏิบัติราชการบรรลุผลตามที่ไดตกลงกันไว พรอมทั้งควรพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของตนวา
สามารถทําไดเทากับหรือดีกวาระดับสมรรถนะของตําแหนงหรือไม  และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือพัฒนา
ตนเองเพื่อใหมีพฤติกรรมหรือสมรรถนะตามที่ควรจะเปน  เนื่องจากงานของภาครัฐเปนงานที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง  
ทําใหเปาหมายการปฏิบัติราชการอาจผิดแผกไปจากที่ไดตกลงกันไวเมื่อเร่ิมรอบการประเมิน  ในกรณีดังกลาว  
ผูประเมินอาจใหคําปรึกษาชี้แนะแกผูรับการประเมินในการปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด และคาเปาหมายที่ไดตกลงกัน
ไวแตแรกก็ได  โดยใหปรับปรุงขอมูลในแบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน  และแบบประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 

6.2.1 แบบฟอรมที่ 2  แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  ใหผูรับการประเมินและ             
ผูประเมินปรับปรุงตัวช้ีวัดและคาเปาหมายรวมกัน 

6.2.2 แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน  ใหผูรับการประเมินและ    
ผูประเมินปรับปรุงตัวช้ีวัดและคาเปาหมายรวมกัน 
6.3  ชวงท่ี 3: เม่ือครบรอบการประเมิน 

เมื่อครบรอบการประเมิน ผูประเมินจะประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน 
โดยพิจารณาตามองคประกอบ คือ การประเมินดานผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหอางอิงตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่
ระบุอยูในแบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงานและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  สําหรับการประเมิน
ดานสมรรถนะ  ใหผูประเมินพิจารณาพฤติกรรมของผูรับการประเมินที่แสดงใหเห็นเทียบกับระดับที่
คาดหวังและเกณฑการใหคะแนน  โดยใหผูประเมินกรอกขอมูลและดําเนินการ  ดังนี้ 

6.3.1  แบบฟอรมที่ 1  แบบสรุปการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ   
 -   ใหผูประเมินนําคะแนนจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบฟอรมที่ 2)  

และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (แบบฟอรมที่ 3)  มากรอกในแบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบฟอรมที่ 1  ในหนา 2  สวนที่ 2)  จากนั้นจึงคํานวณคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติราชการ   



 37

 -   ผูประเมินเสนอผลการประเมินใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับชั้น  
(แบบฟอรมที่ 1  ในหนา 3  สวนที่ 4)  กอนเสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรองตัวช้ีวัดและ 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานพิจารณา 

 -   ผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล  โดยให
ผูรับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน  กรณีที่ไมยินยอมรับทราบใหมีขาราชการอยางนอย 
1 คนลงลายมือช่ือเปนพยาน (แบบฟอรมที่ 1  ในหนา 3  สวนที่ 4) 

 -   ผูประเมินใหคําปรึกษา  ช้ีแนะแนวทางปรับปรุง  และใหรวมกับผูรับการ
ประเมินทําการวิเคราะหผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  (แบบฟอรมที่ 1  ในหนา 2  สวนที่ 3) 

 -  ผูประเมินสงตนฉบับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหกองการ
เจาหนาที่  และจัดเก็บสําเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการไวที่หนวยงานที่ผูนั้นสังกัดอยางนอย 
2 รอบการประเมิน 

6.3.2  แบบฟอรมที่ 2  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน   
 -  ใหผูประเมนิประเมินและใหคะแนนโดยเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิของงานที่เกิดขึน้จริง

กับคาเปาหมาย  หากผลงานตรงกับคาเปาหมายใดกใ็หคะแนนไปตามนั้น   
 -  คํานวณคะแนนการประเมนิของตัวช้ีวดัแตละตวั ดังนี ้
  คะแนน  (ค)  =  คะแนน (ก) x น้ําหนกั (ข) 
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จากนั้นใหรวมคะแนนของทุกตัวช้ีวัดและแปลงคะแนนที่ผูรับการประเมินไดรับเปนฐานคะแนนเต็ม  100  
คะแนน  โดยการนํา 20  มาคูณกับคะแนนรวม (ค)  แลวลงนามผูประเมิน  และเมื่อแจงผลการประเมินกับ
ผูรับการประเมินก็ใหผูรับการประเมินลงนามดวย 
 

 
 
 
 

 -  ใหทุกหนวยงานจัดเก็บสําเนาแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  ไวที่หนวยงานที่ผูนั้น
สังกัดอยางนอย 2 รอบการประเมิน 

6.3.3  แบบฟอรมที่ 3  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ   
 -  ใหผูประเมินประเมินและใหคะแนนสมรรถนะ  โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ

ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินที่แสดงออกตลอดชวงรอบการประเมิน  โดยใชมาตรวัดแบบ Rating 
Scale  ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่สังเกตไดของผูรับการประเมินกับพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนดไวใน
สมรรถนะที่คาดหวังตามระดับตําแหนงของผูรับการประเมิน  แลวใหคะแนนตามเกณฑการประเมินที่
กําหนดในแบบฟอรมที่ 3     

 -  คํานวณคะแนนการประเมินของสมรรถนะแตละตัว  ดังนี้ 
  คะแนน  (ค)  =  คะแนน (ก) x น้ําหนัก (ข) 

จากนั้นใหรวมคะแนนของทุกสมรรถนะและแปลงคะแนนที่ผูรับการประเมินไดรับเปนฐานคะแนนเต็ม  
100  คะแนน  โดยการนํา 20  มาคูณกับคะแนนรวม (ค)  แลวลงนามผูประเมิน  และเมื่อแจงผลการประเมิน
กับผูรับการประเมินก็ใหผูรับการประเมินลงนามดวย 

นําคะแนนสวนนี้ไปกรอกในแบบฟอรมที่ 1 
สวนที่ 2 (ผลสัมฤทธิ์ของงาน) 
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 ทั้งนี้  กําหนดใหผูรับการประเมินประเมินตนเองกอนตามแบบฟอรมที่ 4  แลวจึง
สรุปผลการประเมินรวมกับผูประเมินตามแบบฟอรมนี้ 
  -  ใหทุกหนวยงานจัดเก็บสําเนาแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ไวที่หนวยงานที่ผูนั้นสังกัดอยางนอย 2 รอบการประเมิน 

6.3.4  แบบฟอรมที่ 4  แบบฟอรมประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดย
ตนเอง   

 -  ใหผูรับการประเมินประเมินตนเองกอนโดยใชมาตรวัดแบบ Rating Scale  ซ่ึงเปน
การพิจารณาพฤติกรรมตนเองเทียบกับพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนดไวในสมรรถนะที่คาดหวังตามระดับ
ตําแหนงของตน  แลวใหคะแนนตามเกณฑการประเมินที่กําหนดในแบบฟอรมที่ 3   

 -   คํานวณคะแนนการประเมินของสมรรถนะแตละตัว  ดังนี้ 
  คะแนน  (ค)  =  คะแนน (ก) x น้ําหนัก (ข) 

จากนั้นใหรวมคะแนนของทุกสมรรถนะและแปลงคะแนนที่ผูรับการประเมินไดรับเปนฐานคะแนนเต็ม  
100  คะแนน  โดยการนํา 20  มาคูณกับคะแนนรวม (ค)  พรอมทั้งลงนาม  ลงวันที่  กอนไปสรุปผลการ
ประเมินสมรรถนะรวมกับผูประเมินตามแบบฟอรมที่ 3 
 

นําคะแนนสวนนี้ไปกรอกในแบบฟอรมที่ 1 
สวนที่ 2 (พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ)
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   -  ใหทกุหนวยงานจดัเก็บสาํเนาแบบฟอรมประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะโดยตนเอง  ไวทีห่นวยงานที่ผูนั้นสังกัดอยางนอย 2 รอบการประเมิน 
 
6.4  สรุปแบบฟอรมท่ีใชในการประเมิน 

แบบฟอรมที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบดวย 6 สวน โดยแตละสวนจะใชใน 
ชวงเวลาทีแ่ตกตางกัน ดังนี ้
 

ชวงเวลาของการประเมิน แบบฟอรม จุดประสงค 

ชวงตนรอบการประเมิน แบบฟอรมที่ 1  แบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ระบุรายละเอยีดตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับผูรับการประเมินในสวนที่ 1 

 แบบฟอรมที่ 2  แบบประเมนิ
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ระบุตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่ได
ทําการตกลงกนัไวในแบบฟอรม
ขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพื่อ
ใชประเมินเมือ่ครบรอบการ
ประเมิน 

 แบบฟอรมที่ 3  แบบประเมนิ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ 

ระบุระดับของสมรรถนะที่
คาดหวัง   
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ชวงเวลาของการประเมิน แบบฟอรม จุดประสงค 
 แบบฟอรมที่ 4  แบบฟอรม

ประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะโดยตนเอง 

ระบุระดับของสมรรถนะที่
คาดหวัง  เพื่อใชประเมินเมื่อ
ครบรอบการประเมิน 

 แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรม
ขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ระบุตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย ที่ได
ตกลงรวมกันระหวางผูประเมิน
กับผูรับการประเมิน พรอมทั้ง
ระบุวันที่  และลงนามรับทราบทั้ง 
2 ฝาย  

ชวงระหวางรอบการประเมิน แบบฟอรมที่ 2  แบบประเมนิ
ผลสัมฤทธ์ิของงาน  และ
แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรม
ขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ระบุตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่มี
การเปลี่ยนแปลงระหวางรอบการ
ประเมิน 

ชวงสิ้นรอบการประเมิน แบบฟอรมที่ 1  แบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

-  นําผลคะแนนการประเมนิผล
สัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะมา
สรุปผลการประเมิน 
-  เสนอผูบังคับบัญชาลงนาม
ตามลําดับชั้น 
-  ผูประเมินและผูรับการประเมิน
รวมกันจัดทําแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคลของผูรับ
การประเมิน 

 แบบฟอรมที่ 2  แบบประเมนิ
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

 แบบฟอรมที่ 3  แบบประเมนิ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะ 

 แบบฟอรมที่ 4  แบบฟอรม
ประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะโดยตนเอง 

ประเมินสมรรถนะโดยตนเอง
กอนสรุปผลรวมกับผูประเมนิ 
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วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐                 สาํนกังาน ก.พ. 
                 0ถนนพษิณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐ 

        ๓  กนัยายน  ๒๕๕๒ 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั 

เรียน (เวยีนกระทรวง กรม และจงัหวดั) 

อา้งถึง หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวนัท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั 

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้
ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีประเมินผลการปฏิบติัราชการของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาแต่งตั้ง 
และเล่ือนเงินเดือน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.พ. กาํหนด  

ก.พ. พิจารณาแลว้เห็นว่า เพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาสามารถกาํกบัติดตามการปฏิบติัราชการ 
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล และนาํผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการดงักล่าวไปใชป้ระกอบการพิจารณาแต่งตั้ง 
เล่ือนเงินเดือน และการบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ืองต่างๆ ให้สอดคลอ้งกับพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีมติให้ยกเลิกหนังสือท่ีอ้างถึง และให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญัตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย สําหรับการประเมินผล    
การปฏิบติัราชการ ตั้งแต่รอบการประเมินวนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ี ไดแ้จง้ใหก้รมและจงัหวดัทราบดว้ยแลว้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายปรีชา วชัราภยั) 
เลขาธิการ ก.พ. 

 

สาํนกัวิจยัและพฒันาระบบงานบุคคล 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๓๑ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๘ 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
(ตามหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวนัท่ี ๓  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒) 

------------------------ 

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๗๖ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบติัราชการเป็นไปโดยโปร่งใส  เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ก.พ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขา้ราชการพลเรือนสามญัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑  หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือน
สามญัน้ี ให้ใชส้ําหรับการประเมินผลการปฏิบติัราชการสําหรับรอบการประเมินตั้งแต่วนัท่ี  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป  

 ขอ้ ๒ ผูป้ระเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั ไดแ้ก่ 
  (๑)  นายกรัฐมนตรี สําหรับปลดัสํานักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการ
ระดบักรมท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาหรือรับผดิชอบการปฏิบติัราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี   
  (๒) รัฐมนตรีเจา้สังกดัสาํหรับปลดักระทรวงและหัวหนา้ส่วนราชการระดบักรม
ท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาหรือรับผดิชอบการปฏิบติัราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี  
  (๓)  ปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี หรือปลดักระทรวง สาํหรับหัวหน้าส่วนราชการ
ตาม (๔) และ (๕) และขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีอยู่ในสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หรือสาํนกังานปลดักระทรวง  
  (๔)  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม สาํหรับขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีอยูใ่น
บงัคบับญัชา ยกเวน้ กรณีการประเมินตาม (๙) (๑๐) และ (๑๑) 
  (๕)  หัวหนา้ส่วนราชการซ่ึงไม่มีฐานะเป็นกรม แต่มีผูบ้งัคบับญัชาเป็นอธิบดี 
หรือตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดี สําหรับขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีอยู่ใน
บงัคบับญัชา 
  (๖)  เลขานุการรัฐมนตรี สาํหรับขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชา 
  (๗)  ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสาํนกั กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าสาํนกัหรือกอง สาํหรับขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชา 



 
     

๒

  (๘)  ปลดัจงัหวดั และ หัวหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดั สําหรับขา้ราชการ
พลเรือนสามญัท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชา ยกเวน้ปลดัอาํเภอ หวัหนา้ส่วนราชการประจาํอาํเภอ และ
ขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาของหวัหนา้ส่วนราชการประจาํอาํเภอ 
  (๙)  นายอาํเภอสาํหรับปลดัอาํเภอ และหวัหนา้ส่วนราชการประจาํอาํเภอ 
  (๑๐) ปลดัอาํเภอ และหวัหนา้ส่วนราชการประจาํอาํเภอสาํหรับขา้ราชการพลเรือน
สามญัท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชา 
  (๑๑) ผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) แลว้แต่กรณี 

 ในกรณีท่ีเป็นการประเมินรองผูว้า่ราชการจงัหวดั ปลดัจงัหวดั หวัหนา้ส่วนราชการ
ประจาํจงัหวดั การประเมินขา้ราชการพลเรือนสามญัผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือ
ปฏิบติัราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน หรือการประเมินขา้ราชการพลเรือนสามญั   
ท่ีมิใช่บุคคลในคณะผูแ้ทนซ่ึงประจาํอยู่ในต่างประเทศ ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือหัวหน้า    
ส่วนราชการหรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีผูรั้บการประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ
หรือหัวหนา้คณะผูแ้ทน  แลว้แต่กรณี เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของ 
ผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีประเมิน 

 ขอ้ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ดําเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ ตาม 
ปีงบประมาณ ดงัน้ี 

 รอบท่ี ๑ เป็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการระหว่างวนัท่ี ๑ ตุลาคม ถึง   
๓๑ มีนาคม 

รอบท่ี ๒ เป็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการระหว่างวนัท่ี ๑ เมษายน ถึง  
๓๐ กนัยายน 

 ขอ้ ๔  การประเมินผลการปฏิบติัราชการ ให้ประเมินอยา่งนอ้ยสององคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
ผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธ์ิของงาน
จะตอ้งมีสดัส่วนคะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๗๐ 
  ผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้ประเมินจาก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว
หรือตรงตามเวลาท่ีกาํหนด หรือความประหยดั หรือความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากร 



 
     

๓

 พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลกัตามท่ี ก.พ.  กาํหนด 
และสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการตามท่ีส่วนราชการกาํหนด 

ส่วนราชการอาจกาํหนดองคป์ระกอบการประเมินอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม
กบัลกัษณะงานและสภาพการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญัในตาํแหน่งต่างๆ กไ็ด ้

ในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั 
ท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการอยู่ใน
ระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ          
โดยมีสดัส่วนคะแนนของแต่ละองคป์ระกอบร้อยละ ๕๐  

 ขอ้ ๕  ในแต่ละรอบการประเมิน ใหส่้วนราชการนาํผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการมาจดักลุ่มตามผลคะแนน โดยอยา่งนอ้ยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดบั 
คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ตอ้งปรับปรุง แต่ส่วนราชการอาจกาํหนดใหแ้บ่งกลุ่มมากกวา่ ๕ ระดบั
กไ็ด ้

 ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดบั ใหเ้ป็นดุลพินิจของส่วนราชการท่ีจะกาํหนด 
แต่คะแนนตํ่าสุดของระดบัพอใชต้อ้งไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ ๖๐ 

 ขอ้ ๖  การประเมินผลการปฏิบติัราชการตอ้งมีความชดัเจนและมีหลกัฐาน และให้
เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบติัราชการท่ีส่วนราชการกาํหนด  

 สรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการใหเ้ป็นไปตามแบบแนบทา้ยหลกัเกณฑน้ี์ 
ในกรณีท่ีส่วนราชการเห็นควรจดัทาํแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการเป็นอยา่งอ่ืน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานของส่วนราชการของตน หรือในกรณีท่ี อ.ก.พ. กระทรวง  
เห็นควรจดัทาํแบบสรุปผลการประเมินของผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหารในกระทรวงของตน
เป็นอยา่งอ่ืน กใ็หก้ระทาํได ้แต่ทั้งน้ี ตอ้งมีสาระไม่นอ้ยกวา่แบบแนบทา้ยหลกัเกณฑน้ี์  

 ขอ้ ๗ ให้ส่วนราชการระดบักรมหรือจงัหวดัจดัให้มีระบบการจดัเก็บผลการประเมิน
และหลกัฐานแสดงความสําเร็จของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ 
ของผูรั้บการประเมิน เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ 

  สาํหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ใหผู้บ้งัคบับญัชาเก็บสาํเนา
ไวท่ี้สาํนกั กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสาํนกัหรือกองท่ีผูน้ั้นสังกดั
เป็นเวลาอยา่งนอ้ยสองรอบการประเมิน   และใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบงานการเจา้หนา้ท่ีของ   



 
     

๔

ส่วนราชการ จัดเก็บต้นฉบับไวใ้นแฟ้มประวติัข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตาม     
ความเหมาะสมกไ็ด ้ 

 ขอ้ ๘  ผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญัในสังกดั 
ให้ส่วนราชการระดบักรม จงัหวดั และผูบ้งัคบับญัชานาํไปใชป้ระกอบการแต่งตั้ง การเล่ือน
เงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพฒันาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการว่าดว้ยการนั้น และอาจนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเร่ืองต่างๆ เช่น การให้รางวลัประจาํปี รางวลัจูงใจและค่าตอบแทนต่างๆ 
ดว้ยกไ็ด ้ 

 ขอ้ ๙  การประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั ใหด้าํเนินการ
ตามวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

 (๑)   ก่อนเร่ิมรอบการประเมินหรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมินใหส่้วนราชการ
ระดบักรมหรือจงัหวดั ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการให้ขา้ราชการ
พลเรือนสามญัในสงักดัทราบโดยทัว่กนั 

 (๒)  ในแต่ละรอบการประเมินให้ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินกําหนด
ขอ้ตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบติัราชการ กาํหนดดชันี
ช้ีวดัหรือหลกัฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
สําหรับการกาํหนดดชันีช้ีวดั ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดตวัช้ีวดัจากบนลงล่างเป็นหลกัก่อน  
ในกรณีท่ีไม่อาจดาํเนินการไดห้รือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกาํหนดดชันีช้ีวดัวิธีใดวิธีหน่ึง
หรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบติั
ราชการ ทั้งน้ี ตามแบบท่ีส่วนราชการกาํหนด 

 (๓)  ในแต่ละรอบการประเมินให้ผูป้ระเมินตามขอ้ ๒ ประเมินผลการปฏิบติั
ราชการของผูรั้บการประเมินตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีไดป้ระกาศไว ้และตามขอ้ตกลง     
ท่ีไดท้าํไวก้บัผูรั้บการประเมิน 

 (๔)  ในระหว่างรอบการประเมินให้ผูป้ระเมินตามขอ้ ๒ ให้คาํปรึกษาแนะนาํ
ผูรั้บการประเมินเพ่ือการปรับปรุง แกไ้ข พฒันาเพ่ือนาํไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรม
หรือสมรรถนะในการปฏิบติัราชการ    และเม่ือส้ินรอบการประเมินผูป้ระเมินดงักล่าวกบัผูรั้บ 



 
     

๕

การประเมิน ควรร่วมกันทาํการวิเคราะห์ผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ 
ในการปฏิบติัราชการ เพ่ือหาความจาํเป็นในการพฒันาเป็นรายบุคคลดว้ย 

 (๕)  ในการประเมินผลการปฏิบติัราชการในแต่ละคร้ัง ใหผู้ป้ระเมินตามขอ้ ๒
แจง้ผลการประเมินใหผู้รั้บการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยใหผู้รั้บการประเมินลงลายมือช่ือ
รับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผูรั้บการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการ
ประเมิน ใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัอยา่งนอ้ยหน่ึงคนในส่วนราชการระดบักรมหรือจงัหวดันั้น 
ลงลายมือช่ือเป็นพยานวา่ไดมี้การแจง้ผลการประเมินดงักล่าวแลว้ดว้ย 

 (๖)  ให้ผูป้ระเมินตามข้อ ๒ ประกาศรายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผูมี้ 
ผลการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดบัดีเด่นและดีมากในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยทัว่กนั เพ่ือเป็นการ
ยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พฒันาผลการปฏิบติัราชการในรอบการประเมินต่อไป 
ให้ดียิ่งข้ึน สําหรับส่วนราชการท่ีมีการกาํหนดระดบัผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
เกินกว่า ๕ ระดบั ให้ผูป้ระเมินประกาศรายช่ือผูมี้ผลการปฏิบติัราชการอยู่ในระดบัสูงกว่า
ระดบัดีข้ึนไป 

 (๗)  ให้ผูป้ระเมินตามขอ้ ๒ (๗) หรือ (๘) โดยความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชา 
หรือผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง ถา้มี จดัส่งผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
ขา้ราชการในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั ก่อนนาํเสนอต่อหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมหรือจงัหวดั 

 ขอ้ ๑๐  เพ่ือให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดบักรมหรือจงัหวดัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรอง 
ผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั ทาํหน้าท่ีพิจารณาเสนอ
ความเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
ขา้ราชการพลเรือนสามญัในสงักดั โดยใหมี้องคป์ระกอบและหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 (๑)  คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการ
พลเรือนสามญัระดบักรม มีหน้าท่ีเสนอความเห็นเก่ียวกบัผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
ของขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทอาํนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททัว่ไปทุกระดบั 
ประกอบดว้ย รองหัวหน้าส่วนราชการผูรั้บผิดชอบงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการเป็นประธานกรรมการ ขา้ราชการพลเรือนสามญัในส่วนราชการนั้นตามท่ีหวัหนา้ 



 
     

๖

ส่วนราชการเห็นสมควร ไม่นอ้ยกวา่ ๔ คน เป็นกรรมการ และให้หวัหนา้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
งานการเจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการเป็นเลขานุการ 

 (๒)  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขา้ราชการพลเรือนสามญัระดบัจงัหวดั มีหน้าท่ีเสนอความเห็นเก่ียวกบัผลการประเมินผล  
การปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญัผูด้าํรงตาํแหน่งในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ในจังหวดันั้ นๆ ยกเวน้รองผูว้่าราชการจังหวดั ปลัดจังหวดั และผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้า 
ส่วนราชการประจาํจงัหวดั ประกอบดว้ย รองผูว้่าราชการจงัหวดัผูรั้บผิดชอบงานดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ ขา้ราชการพลเรือนสามญัในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคในจงัหวดันั้นตามท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นสมควร ไม่นอ้ยกวา่ ๔ คน เป็นกรรมการ 
และใหห้วัหนา้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบงานการเจา้หนา้ท่ีของจงัหวดัเป็นเลขานุการ 

 ขอ้ ๑๑ หลกัเกณฑ์น้ีให้ใชก้บัการประเมินผลการปฏิบติัราชการของผูด้าํรงตาํแหน่ง
ทุกประเภท 

 ขอ้ ๑๒ ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น เน่ืองจากลกัษณะงาน สภาพการปฏิบติัราชการ หรือ 
มีเหตุผลอนัสมควร สํานักงาน ก.พ. อาจร่วมกบัส่วนราชการระดบักรมหรือจงัหวดักาํหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะตามท่ีเห็นสมควร 
กไ็ด ้ 

 

**************** 



 

 

แบบสรปุการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

 

 

ส่วนท่ี ๑: ข้อมลูของผูร้บัการประเมิน 
 
รอบการประเมนิ   รอบที ่๑      ๑ ตุลาคม       ถงึ ๓๑ มนีาคม 
     รอบที ่๒      ๑ เมษายน       ถงึ ๓๐ กนัยายน 
 
ชื่อผูร้บัการประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว) 
 
ตําแหน่ง      ประเภทตําแหน่ง 
ระดบัตําแหน่ง     สงักดั 
 
ชื่อผูป้ระเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)  
ตําแหน่ง 
  

 

คาํชีแ้จง 
แบบสรปุการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการน้ีมดีว้ยกนั ๓ หน้า ประกอบดว้ย 
สว่นที ่๑:  ขอ้มลูของผูร้บัการประเมนิ เพือ่ระบุรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัผูร้บัการประเมนิ 
สว่นที ่๒:  สรปุผลการประเมนิ ใชเ้พือ่กรอกคา่คะแนนการประเมนิในองคป์ระกอบดา้นผลสมัฤทธิข์องงาน องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ และ

น้ําหนกัของทัง้สององคป์ระกอบ ในแบบสรปุสว่นที ่๒ น้ี ยงัใชส้าํหรบัคาํนวณคะแนนผลการปฏบิตัริาชการรวมดว้ย 
- สาํหรบัคะแนนองคป์ระกอบดา้นผลสมัฤทธิข์องงาน ใหนํ้ามาจากแบบประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน โดยใหแ้นบทา้ยแบบสรปุฉบบัน้ี 
- สาํหรบัคะแนนองคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ ใหนํ้ามาจากแบบประเมนิสมรรถนะ โดยใหแ้นบทา้ยแบบสรปุฉบบัน้ี  

สว่นที ่๓:  แผนพฒันาการปฏบิตัริาชการรายบุคคล ผูป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิรว่มกนัจดัทาํแผนพฒันาผลการปฏบิตัริาชการ 
สว่นที ่๔ การรบัทราบผลการประเมนิ ผูร้บัการประเมนิลงนามรบัทราบผลการประเมนิ  
สว่นที ่๕: ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปกลัน่กรองผลการประเมนิ แผนพฒันาผลการปฏบิตัริาชการ และใหค้วามเหน็ 

 

คาํวา่ “ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป” สาํหรบัผูป้ระเมนิตามขอ้ ๒ (๙) หมายถงึ หวัหน้าสว่นราชการประจาํจงัหวดัผูบ้งัคบับญัชาของผูร้บัการประเมนิ 

 



ส่วนท่ี ๒: การสรปุผลการประเมิน 

องคป์ระกอบการประเมนิ คะแนน (ก) น้ําหนกั (ข) รวมคะแนน (ก)x(ข) 

องคป์ระกอบที ่๑: ผลสมัฤทธิข์องงาน    

องคป์ระกอบที ่๒: พฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ (สมรรถนะ)    

องคป์ระกอบอื่น (ถา้ม)ี    

รวม ๑๐๐%  

 
ระดบัผลการประเมนิ 

     ดเีดน่ 
     ดมีาก 
     ด ี 
     พอใช ้
     ตอ้งปรบัปรงุ 

 
ส่วนท่ี ๓: แผนพฒันาการปฏิบติัราชการรายบคุคล 

ความรู/้ ทกัษะ/ สมรรถนะ  

ทีต่อ้งไดร้บัการพฒันา 

วธิกีารพฒันา ชว่งเวลาทีต่อ้งการ

การพฒันา 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



ส่วนท่ี ๔: การรบัทราบผลการประเมิน 

ผูร้บัการประเมิน: 

  ไดร้บัทราบผลการประเมนิและแผนพฒันาการปฏบิตัริาชการ
รายบุคคลแลว้ 

 

 
 
ลงชื่อ : ………………………. 
 
ตําแหน่ง : ………….……….. 
 
วนัที ่: ……………………….. 
 

ผูป้ระเมิน: 

  ไดแ้จง้ผลการประเมนิและผูร้บัการประเมนิไดล้งนามรบัทราบ 
 ไดแ้จง้ผลการประเมนิเมือ่วนัที…่…..………………………… 

แต่ผูร้บัการประเมนิไมล่งนามรบัทราบ  
โดยม…ี………………….………………………… เป็นพยาน 

 
ลงชื่อ : ……………………………พยาน 
ตําแหน่ง : ………….…………….. 
วนัที ่: ……………………….……. 

 
 
ลงชื่อ : ………………………. 
 
ตําแหน่ง : ………….……….. 
 
วนัที ่: ……………………….. 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๕: ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 
 

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป:  

   เหน็ดว้ยกบัผลการประเมนิ 
  มคีวามเหน็ต่าง ดงัน้ี 

 ………………………………………… 
 ………………………………………… 
 ………………………………………… 
 ………………………………………… 
 ………………………………………… 

 
 
 
 
ลงชื่อ : ………………………. 
 
ตําแหน่ง : ………….……….. 
 
วนัที ่: ……………………….. 

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปอีกชัน้หน่ึง (ถ้ามี) :  

   เหน็ดว้ยกบัผลการประเมนิ 
  มคีวามเหน็ต่าง ดงัน้ี 

 ………………………………………… 
 ………………………………………… 
 ………………………………………… 
 ………………………………………… 
 ………………………………………… 

 
 
 
 
ลงชื่อ : ………………………. 
 
ตําแหน่ง : ………….……….. 
 
วนัที ่: ……………………….. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประกาศกรมประมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประกาศกรมประมง 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของขาราชการพลเรือนสามัญในกรมประมง 
------------------------------------------- 

 

  โดยท่ีหนังสือสํานักงานก.พ.  ที่  นร 1012/ว20  ลงวนัที่  3  กันยายน  2552  เร่ือง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ กําหนดใหสวนราชการระดบักรมหรือ
จังหวดัประกาศหลกัเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏบิัติราชการใหขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
ทราบโดยทั่วกนั กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริม่รอบการประเมิน 
 

  ดังนั้น กรมประมงจึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ 
พลเรือนสามัญในกรมประมง สําหรับรอบการประเมินตั้งแตวนัที่ 1 ตลุาคม  2552  ถึง วันที่  31  มีนาคม  2553    
เปนตนไป  ดังนี้ 

1.  การกําหนดผูประเมินและผูรับการประเมิน 
1.1  กําหนดผูประเมินและผูรับการประเมนิ  ดังนี ้

 

ผูประเมิน ผูรับการประเมิน 
อธิบดี ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา 
ผูอํานวยการระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา 
ประมงจังหวัด ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา 
ผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมาย ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา 

 

ในกรณีกําหนดผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประเมิน ใหดําเนินการไดโดยอธิบดี 
ผูอํานวยการระดับสํานกั/กองหรือเทยีบเทา ประมงจงัหวดัแลวแตกรณี มอบหมายใหผูบังคับบัญชาอื่นทําหนาที่
เปนผูประเมิน โดยการจัดทาํการมอบหมายการปฏิบัติงานและการประเมินใหผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
เปนลายลักษณอักษร 

 
 
 

/1.2 กําหนด... 
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1.2  กําหนดผูใหขอมูลและความเหน็ประกอบการประเมิน  ดังนี ้
 

ผูใหขอมูลและความเห็น ผูรับการประเมิน 
ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดั 
หัวหนาสวนราชการ/หนวยงานที่ผูรับการประเมิน 
ไปชวยราชการ/ปฏิบัติราชการ 

ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับมอบหมายใหไป 
ชวยราชการหรือปฏิบัติราชการในหนวยงานอื่น 

 

2.  รอบการประเมินและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปละ 2 รอบ  ตามปงบประมาณ  ดังนี ้
2.1  รอบที่ 1 เปนการประเมนิผลการปฏิบัติราชการระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 

มีนาคมของปถัดไป 
2.2  รอบที่ 2 เปนการประเมนิผลการปฏิบัติราชการระหวางวนัที่ 1 เมษายน ถึง 30

กันยายน 
3.  องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ 

กําหนดองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  2  องคประกอบ  คือ 
3.1  ผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเรว็

หรือตรงตามเวลาที่กําหนด  หรือความประหยัด  หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร กําหนดสัดสวนเปน
รอยละ 70 

3.2  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใหประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ 
ก.พ. กําหนด  และสมรรถนะอื่นๆ ตามที่กรมประมงประกาศขอกําหนดสมรรถนะของขาราชการกรมประมง 
กําหนดสัดสวนเปนรอยละ 30 

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือมีรอบระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในระหวางรอบการประเมิน ใหประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤตกิรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยมสัีดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ
รอยละ 50 

4.  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน   
4.1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  

ใหมีการกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมนิพิจารณาจากงานที่ปฏิบัติจริงของผูรับการประเมิน
ในแตละรอบการประเมิน โดยใหกําหนดดัชนีช้ีวัดและคาเปาหมายรายบุคคลที่บงชี้ความสําเร็จของงานอยาง
เปนรูปธรรมชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะงาน ทั้งนี้การกําหนดตัวช้ีวัดผลงานตองอางอิงกับงานที่ผูรับ 
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การประเมินรับผิดชอบ ซ่ึงอาจมีอยูดวยกัน 3 ลักษณะ คือ งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหรืองาน
ยุทธศาสตร งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก  และงานตามที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ  เชน   

4.1.1 งานตามยุทธศาสตรกรมประมง  
4.1.2 งานตามแผนงบประมาณ  
4.1.3 งานตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
4.1.4 งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) และขอตกลงการปฏิบัติราชการ (IPA)      
4.1.5 งานตามหนาที่ความรบัผิดชอบของตําแหนง (Job Description) 
4.1.6 งานที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งกรม/หนังสือส่ังการ 

   4.1.7 งานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
4.2  การกําหนดคาน้ําหนกัตวัช้ีวดั 
 ใหมีการกําหนดสัดสวนคาน้าํหนักของแตละตัวช้ีวัดใหมีความเหมาะสม  โดย

คํานึงถึงลําดับความสําคัญของแตละตัวช้ีวดั  น้ําหนักของตัวช้ีวดัแตละตัวรวมกันตองเทากับรอยละ 100 
4.3  การกําหนดดัชนีช้ีวัด        

   กําหนดใหใชวิธีการถายทอดตัวช้ีวัดจากบนลงลางเปนหลักกอน  ในกรณีที่ไมอาจ
ดําเนินการไดหรือไมเพียงพอ  อาจเลือกวธีิการกําหนดดชันีช้ีวัดวิธีใดวธีิหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสม  

4.4  การเผยแพรตัวช้ีวดั 
กําหนดใหเผยแพรตัวช้ีวัดรายบุคคลทางหนังสือเวียนภายในของแตละสํานัก/กอง 

4.5  การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวดัหรือคาเปาหมาย      
ในระหวางรอบการประเมินหากมีเหตุผลความจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย  อาจสามารถ

เปลี่ยนแปลงตวัช้ีวดัและคาเปาหมายที่ไดมีการตกลงรวมกันตั้งแตตนรอบการประเมินโดยดําเนินการ  ดังนี ้
     4.5.1  ตัวช้ีวดัและคาเปาหมายของหัวหนาหนวยงานระดบัสํานัก/กอง หรือเทียบเทา

ใหเปนอํานาจของอธิบดี 
      4.5.2  ตัวช้ีวดัและคาเปาหมายของผูปฏิบัติงานภายใตสํานัก/กองหรือเทียบเทา   

ใหเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา 
5.  หลักเกณฑและวิธีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิราชการหรือสมรรถนะ   

5.1  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
กําหนดใหใชสมรรถนะหลัก 5 ดาน ตามที่ก.พ. กําหนด ดังนี ้
5.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
5.1.2  บริการที่ดี 
5.1.3  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
5.1.4  ความยดึมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 

  5.1.5  การทํางานเปนทีม 
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สําหรับรายละเอียดสมรรถนะใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศ  ทั้งนี้  ในการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 2553  ใหประเมนิสมรรถนะหลัก 5 ดาน  สวนการประเมนิสมรรถนะ
อ่ืนๆ เพิม่เตมินอกเหนือจากสมรรถนะหลักใหประเมินภายหลังจากทีก่รมประมงประกาศขอกําหนดสมรรถนะ 
ของขาราชการกรมประมง 

5.2  การกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวงัและการกําหนดพฤติกรรมบงชี้หรือตัวอยาง
พฤติกรรม 

กําหนดระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลักในแตละระดับตําแหนง  และพฤติกรรม
บงชี้หรือตัวอยางพฤติกรรมใหเปนไปตามที่ก.พ.กําหนด  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ 

5.3  การกําหนดน้ําหนักสมรรถนะ 
     กําหนดคาน้ําหนักของสมรรถนะหลักเทากับรอยละ 20  ทุกดานสําหรับใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2553  สวนการกําหนดน้ําหนักสมรรถนะในปงบประมาณถัดไป
ใหเปนไปตามประกาศกรมประมง 

5.4  วิธีการประเมินสมรรถนะ  
ใหผูประเมนิใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทีเ่ดนชัดของผูรับการประเมิน  

และใหประเมนิสมรรถนะโดยใชมาตรวัดแบบ Rating Scale  ตามเกณฑการประเมนิที่กําหนดในแบบฟอรม  
ที่ 3  ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่สังเกตไดของผูรับการประเมนิกับพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนดไวในสมรรถนะ
ที่คาดหวังตามระดับตําแหนงของผูรับการประเมิน ทั้งนี ้กําหนดใหผูรับการประเมินประเมินตนเองกอน และ
สรุปผลการประเมินรวมกับผูประเมิน   

  6. ระดับผลการประเมิน 
 กําหนดใหสํานัก/กองนําผลคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัดกลุมตาม

ผลคะแนน  โดยแบงกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ  คือ ดีเดน  ดีมาก  ดี  พอใช  ตองปรับปรุง   
ชวงคะแนนประเมินของแตละระดับใหเปนดุลยพินิจของสํานัก/กองที่จะกําหนด โดยให

เปนไปตามผลการประเมินในแตละรอบการประเมินของแตละหนวยงาน แตคะแนนต่ําสุดของระดับพอใช
ตองไมต่ํากวารอยละ 60 และหนวยงานตองประกาศชวงคะแนนประเมินใหขาราชการในสํานัก/กอง ทราบ
ภายหลังการประเมิน 

   7.  แบบประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตองมีความชัดเจนและมีหลักฐาน  โดยใชแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5  ชุด  ดังนี ้
7.1  แบบฟอรมที่ 1 คือ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใชเพื่อสรุปผลคะแนน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตอนสิ้นรอบการประเมิน และเมื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการแลว  ให
ทุกหนวยงานสงตนฉบับแบบสรุปการประเมินใหกองการเจาหนาที่เก็บไวในแฟมประวัติหรือรูปแบบอื่นตาม
ความเหมาะสม  สําหรับหนวยงานใหเก็บสําเนาอยางนอย 2 รอบการประเมิน 
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7.2  แบบฟอรมที่ 2  คือ แบบประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน ใชเพื่อระบุตวัช้ีวัดและคาเปาหมาย
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตอนสิ้นรอบการประเมิน และเมื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานแลว  ใหทุก
หนวยงานสงตนฉบับแบบสรุปการประเมินใหกองการเจาหนาที่เก็บไวในแฟมประวัติหรือรูปแบบอื่นตาม
ความเหมาะสม  สําหรับหนวยงานใหเก็บสําเนาอยางนอย 2 รอบการประเมิน 

7.3  แบบฟอรมที่ 3  คือ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใชเพื่อ
ระบุสมรรถนะที่ตองประเมินตอนสิน้รอบการประเมนิ และเมือ่ประเมินสมรรถนะแลว  ใหทุกหนวยงานสง
ตนฉบับแบบสรุปการประเมินใหกองการเจาหนาที่เก็บไวในแฟมประวัติหรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม  
สําหรับหนวยงานใหเก็บสําเนาอยางนอย 2 รอบการประเมิน 

7.4  แบบฟอรมที่ 4  คือ แบบฟอรมประเมนิพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
โดยตนเอง  ใชเพื่อประเมินสมรรถนะตนเองตอนสิ้นรอบการประเมินกอนสรุปผลการประเมินรวมกับผูประเมิน  
และเมื่อประเมนิสมรรถนะโดยตนเองแลว  ใหเก็บไวทีห่นวยงานที่ผูนั้นสังกัด 

7.5  แบบฟอรมที่ 5 คือ แบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธ์ิของงาน ใชเพื่อกําหนดตัวช้ีวดัและ
คาเปาหมายรวมกันระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมินตอนตนรอบการประเมิน และหากมกีารเปลี่ยน
ตัวช้ีวดัหรือคาเปาหมายระหวางรอบการประเมินตองจดัทําใหมใหสอดคลองกัน และเมื่อจัดทําแลวใหเก็บไว
ที่หนวยงานทีผู่นั้นสังกัด 

สําหรับรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการใหใชตามแบบฟอรมที่กําหนดตาม
เอกสารแนบทายประกาศ   

8.  การจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของ
หนวยงาน 

กําหนดใหหนวยงานเฉพาะในระดับสํานกั/กองหรือเทียบเทา (ยกเวนกลุมขึ้นตรงกับอธิบดี)  
จัดตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองตัวช้ีวดัและผลการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อพจิารณาตัวช้ีวัด
และคาเปาหมาย รวมทั้งผลการประเมนิ กอนนําเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญระดับกรม โดยมีหนาที่และองคประกอบ  ดังนี ้

8.1  หนาที่ของคณะกรรมการฯ  
8.1.1  กล่ันกรองตัวช้ีวดัและคาเปาหมายผลการปฏิบัติราชการของขาราชการรายบุคคล

ของขาราชการในสํานัก/กอง หรือเทียบเทา   
8.1.2  พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเสนอความเห็น

เกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการประเภทวิชาการ
และทั่วไปทุกระดับในหนวยงานนัน้ๆ    

 
 
 

/8.2  คณะกรรมการฯ… 
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8.2  คณะกรรมการฯ ประกอบดวย   
8.2.1  ผูอํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเทา      เปนประธานกรรมการ   
8.2.2  ผูอํานวยการสวน/สถาบันหรือหวัหนากลุม/ฝาย   เปนกรรมการ 
          หรือเทียบเทา ไมนอยกวา 3  คน 
8.2.3  หัวหนาฝาย/งานบริหารทั่วไป   เปนกรรมการและ

เลขานุการ   
  9.  ขั้นตอนการปฏิบัตใินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมประมง 

เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ประกาศนี้  กําหนดใหผูประเมิน  ผูรับการประเมิน  และ
ผูเกี่ยวของ  ดําเนินการตามขัน้ตอน  ดังนี ้

 

กําหนดเวลา ขั้นตอน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

ตนรอบการประเมิน 1.  การจัดทําดชันีชี้วัดรายบคุคล 
1.1  ผูประเมินแจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินตาม
ประกาศของกรมประมงใหผูรับการประเมนิทราบ 
1.2  การจัดทําดัชนีช้ีวัดรายบุคคล   
       โดยผูประเมินและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
และใหมีการลงนามรับทราบขอตกลงการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล  ตามแบบฟอรมที ่5 

ตุลาคม เมษายน 

ระหวางรอบการ
ประเมิน 

2.  ผูประเมินแตละระดับติดตามและใหคําปรึกษา 
2.1  ผูประเมินแตละระดับใหคําปรึกษา  แนะนํา  และ 
สอนงานแกผูรับการประเมนิ 
2.2  ผูประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน
เปนระยะและพัฒนาผูรับการประเมินใหมสีมรรถนะที่
เหมาะสม  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายที่ 
วางไว 
2.3  กรณีมีเหตุผลความจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย  อาจสามารถ
เปลี่ยนแปลงตวัช้ีวดัและคาเปาหมายที่ไดมีการตกลงรวมกัน
ตั้งแตตนรอบการประเมิน  โดยใหผูรับการประเมินทําความ
ตกลงกับผูประเมินใหม  และใหอํานาจการอนุมัติเปนของ 

ตุลาคม-
มีนาคม 

เมษายน-
กันยายน 
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กําหนดเวลา ขั้นตอน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

 -  อธิบดี  กรณตีัวช้ีวดัและคาเปาหมายของหัวหนา
หนวยงานระดบัสํานัก/กอง หรือเทียบเทา 
             -  หัวหนาหนวยงานระดับสํานกั/กอง หรือเทียบเทา  
กรณีตวัช้ีวัดและคาเปาหมายของผูปฏิบัติงานภายใตสํานัก/
กองหรือเทียบเทา  

  

3.  การประเมินผลการปฏิบตัิราชการและใหคะแนน 
3.1  ผูประเมินดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูรับการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินของกรม
ประมงภายในวงเงินเลื่อนเงนิเดือนทีก่รมจัดสรรให  แลว
เสนอผลการประเมินใหผูบังคับบัญชาเหนอืขึ้นไป  เพื่อ
พิจารณาผลการประเมินตามลําดับชั้น   
3.2  เสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรองตัวช้ีวัด
และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
พิจารณา 

1-15   
มีนาคม 

1-15
กันยายน 

4.  เสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
ระดับกรม 
      ใหทุกหนวยงานสงแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหกองการเจาหนาที ่ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
กล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนสามัญระดับกรม 

16-31 
มีนาคม 

16-30  
กันยายน 

สิ้นรอบการประเมิน 
  

5.  แจงผลการประเมิน    
5.1  ผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบ
เปนรายบุคคล  โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบ
ผลการประเมิน  กรณีที่ไมยนิยอมรับทราบใหมีขาราชการ
อยางนอย 1 คนลงลายมือช่ือเปนพยาน 
5.2  ผูประเมินใหคําปรึกษา  ช้ีแนะแนวทางปรับปรุง  และให
รวมกับผูรับการประเมินทําการวิเคราะหผลสําเร็จของงาน และ
พฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  
 

16-31 
มีนาคม 

16-30  
กันยายน 
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16-30 16-31 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
พจนานุกรมสมรรถนะหลักแบงตามประเภทและระดับ

ตําแหนงของกรมประมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

พจนานกุรมสมรรถนะหลกัแบงตามประเภทและระดับตําแหนง 
 

1. การมุงผลสมัฤทธิ ์(Achievement Motivation) 
คําจํากัดความ : ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปน

ผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น อีกท้ังยังหมายรวมถึง 
การสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใด
สามารถกระทําไดมากอน 

 

ประเภท ระดับตําแหนง ระดับ/ตัวอยางพฤติกรรม 
  ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ทั่วไป 
 

วิชาการ 

ปฏิบัติงาน 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติการ 

ระดับท่ี 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหดี 
• พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตอง 
• พยายามปฏิบัตงิานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
• มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทาํงาน 
• แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น 
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน 

ทั่วไป 
 

วิชาการ 

อาวุโส 
ทักษะพิเศษ 
ชํานาญการ 

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมาย 
ท่ีวางไว 
• กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ด ี
• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน 
• ทํางานไดตามเปาหมายทีผู่บังคบับัญชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถกูตอง เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ 

วิชาการ 
อํานวยการ 

ชํานาญการพิเศษ 
ตน 

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อใหได 
ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
• ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทาํงานไดดขีึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทาํให
ผูรับบรกิารพึงพอใจมากขึ้น 
• เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวาจะทําใหงานมีประสทิธิภาพมากขึ้น 

วิชาการ 
อํานวยการ 

เชี่ยวชาญ 
สูง 

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสามารถกําหนดเปาหมาย รวมท้ัง 
พัฒนางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางอยางมีนัยสําคญั 
• กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยาก เพื่อใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด 
• พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางไมเคยมีผูใด   
ทําไดมากอน 

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และกลาตัดสินใจ แมวาการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน หรือสวนราชการ 
• ตัดสินใจได โดยมีการคาํนวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน และดําเนินการ เพื่อใหภาครัฐและ
ประชาชนไดประโยชนสูงสุด 
• บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของ
หนวยงานตามที่วางแผนไว 



 
 
2. บรกิารที่ด ี(Service Mind) 

คําจาํกดัความ : ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชน ขาราชการ หรือ
หนวยงานอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

ประเภท ระดับตําแหนง ระดับ/ตัวอยางพฤติกรรม 
  ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ทั่วไป 
 

วิชาการ 

ปฏิบัติงาน 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติการ 

ระดับท่ี 1 : สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการไดดวยความเต็มใจ 
• ใหการบริการที่เปนมิตร สุภาพ 
• ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบรกิาร 
• แจงใหผูรับบริการทราบความคบืหนาในการดาํเนินเร่ือง หรือขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยู 
• ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการ 
ที่ตอเนื่องและรวดเร็ว 

ทั่วไป 
 

วิชาการ 

อาวุโส 
ทักษะพิเศษ 
ชํานาญการ 

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 
• รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึน้แกผูรับบรกิารอยางรวดเร็ว 
ไมบายเบี่ยง ไมแกตัว หรือปดภาระ 
• ดูแลใหผูรับบรกิารไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆ ในการใหบริการไปพัฒนา  
การใหบรกิารใหดียิ่งขึ้น 

วิชาการ 
อํานวยการ 

ชํานาญการพิเศษ 
ตน 

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และใหบริการที่เกินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือ
ความพยายามอยางมาก 
• ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแกผูรับบรกิาร 
• ใหขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบรกิาร
แมวาผูรับบรกิารจะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอน 
• นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบรกิารจะไดรับประโยชนสูงสุด 

วิชาการ 
อํานวยการ 

เชี่ยวชาญ 
สูง 

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และเขาใจและใหบริการท่ีตรงตามความตองการที่แทจริง
ของผูรับบริการได 
• เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหบริการไดตรงตามความตองการ    
ที่แทจริงของผูรบับริการ 
• ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการ    
ที่แทจริงของผูรบับริการ 

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริงใหแก
ผูรับบริการ 
• คิดถึงผลประโยชนของผูรับบรกิารในระยะยาว และพรอมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอน        
การใหบรกิาร เพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ 
• เปนที่ปรึกษาทีม่ีสวนชวยในการตัดสินใจที่ผูรับบริการไววางใจ 
• สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผูรับบริการตองการใหสอดคลองกับ
ความจําเปน ปญหา โอกาส เพื่อเปนประโยชนอยางแทจริงของผูรบับริการ 

 



 
 
3. การส่ังสมความเชีย่วชาญในงานอาชพี (Expertise) 

คําจาํกดัความ : ความสนใจใฝรู สั่งสม ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยการศกึษา 
คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยกุตใชความรูเชงิวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากบัการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ ์

 

ประเภท ระดับตําแหนง ระดับ/ตัวอยางพฤติกรรม 
  ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ทั่วไป 
 

วิชาการ 

ปฏิบัติงาน 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติการ 

ระดับท่ี 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เก่ียวของ 
• ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน 
• พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น 
• ติดตามเทคโนโลย ีและความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 

ทั่วไป 
 

วิชาการ 

อาวุโส 
ทักษะพิเศษ 
ชํานาญการ 

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีความรูในวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขา
อาชีพของตน 
• รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน 
• รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวของกับงานของตน อยางตอเนื่อง 

วิชาการ 
อํานวยการ 

ชํานาญการพิเศษ 
ตน 

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และสามารถนําความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ 
มาปรับใชกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
• สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ  มาประยกุตใชในการปฏิบัติหนาทีร่าชการได 
• สามารถแกไขปญหาที่อาจเกดิจากการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได 

วิชาการ 
อํานวยการ 

เชี่ยวชาญ 
สูง 

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเชี่ยวชาญ
ในงานมากขึ้น ท้ังในเชิงลึก และเชิงกวางอยางตอเน่ือง 
• มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับ
ใชไดอยางกวางขวาง 
• สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทศัน เพื่อการปฏิบตัิงาน        
ในอนาคต 

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสนับสนุนการทํางานของคนในสวนราชการที่เนน
ความเช่ียวชาญในวิทยาการดานตางๆ 
• สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจดัสรร
ทรัพยากร  เครื่องมือ  อุปกรณที่เอื้อตอการพัฒนา 
• บริหารจัดการใหสวนราชการนาํเทคโนโลย ีความรู หรือวิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบตัิ
หนาที่ราชการในงานอยางตอเนื่อง 

 
 
 



 
 
4. การยึดมั่นในความถกูตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 

คําจาํกดัความ : การดํารงตนและประพฤตปิฏิบัติอยางถกูตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย  คุณธรรม 
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ   และจรรยาขาราชการเพื่อรกัษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ 

 

ประเภท ระดับตําแหนง ระดับ/ตัวอยางพฤติกรรม 
  ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ทั่วไป 
 

วิชาการ 

ปฏิบัติงาน 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติการ 

ระดับท่ี 1 : มีความสุจริต 
• ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบตั ิถกูตองตามกฎหมาย และวินัยขาราชการ 
• แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต 

ทั่วไป 
 

วิชาการ 

อาวุโส 
ทักษะพิเศษ 
ชํานาญการ 

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีสัจจะเช่ือถือได 
• รักษาคาํพูด มีสัจจะ และเชื่อถอืได 
• แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสาํนึกในความเปนขาราชการ 

วิชาการ 
อํานวยการ 

ชํานาญการพิเศษ 
ตน 

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และยึดมั่นในหลักการ 
• ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือ
ผลประโยชน กลารับผดิ และรับผิดชอบ 
• เสียสละความสุขสวนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการ 

วิชาการ 
อํานวยการ 

เชี่ยวชาญ 
สูง 

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และยืนหยัดเพื่อความถูกตอง 
• ยืนหยัดเพื่อความถกูตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูในสถานการณ
ที่อาจยากลําบาก 
• กลาตดัสินใจ ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถกูตอง เปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจ
ใหแกผูเสียประโยชน 

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม 
• ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติแมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอ
ความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

คําจาํกดัความ : ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือสวนราชการ โดย 
ผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทั้งความสามารถในการสรางและรกัษาสัมพันธภาพ
กับสมาชิกในทีม 

 

ประเภท ระดับตําแหนง ระดับ/ตัวอยางพฤติกรรม 
  ระดับท่ี 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน 

ทั่วไป 
 

วิชาการ 

ปฏิบัติงาน 
ชํานาญงาน 
ปฏิบัติการ 

ระดับท่ี 1 : ทําหนาท่ีของตนในทีมใหสําเร็จ 
• สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมาย 
• รายงานใหสมาชิกทราบความคบืหนาของการดาํเนินงานของตนในทีม 
• ใหขอมูล ที่เปนประโยชนตอการทํางานของทีม 

ทั่วไป 
 

วิชาการ 

อาวุโส 
ทักษะพิเศษ 
ชํานาญการ 

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน 
• สรางสัมพันธ เขากับผูอื่นในกลุมไดด ี
• ใหความรวมมือกับผูอ่ืนในทีมดวยด ี
• กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนรวมทีม
ทั้งตอหนาและลบัหลัง 

วิชาการ 
อํานวยการ 

ชํานาญการพิเศษ 
ตน 

ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม 
• รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอ่ืน 
• ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนรวมทีม 
• ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

วิชาการ 
อํานวยการ 

เชี่ยวชาญ 
สูง 

ระดับท่ี 4 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และสนับสนุน ชวยเหลือเพื่อนรวมทีม เพื่อใหงาน
ประสบความสําเร็จ 
• ยกยอง และใหกําลังใจเพื่อนรวมทีมอยางจริงใจ 
• ใหความชวยเหลือเกื้อกลูแกเพื่อนรวมทีม แมไมมีการรองขอ 
• รักษามติรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันในวาระตางๆ ใหงานสําเร็จ 

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ ระดับท่ี 5 : แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4 และสามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ 
• เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน 
• คลี่คลาย หรือแกไขขอขดัแยงที่เกิดขึ้นในทีม 
• ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของสวนราชการใหบรรลผุล 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบฟอรมที่ใชในการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอรมที่ 1 

 
 

    แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลของผูรบัการประเมนิ 
 

รอบการประเมิน        คร้ังที ่1     1 ตุลาคม                                    ถงึ 31 มีนาคม 

                        คร้ังที ่2    1 เมษายน                                   ถึง 30 กันยายน 

 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง                                                             ประเภทตําแหนง 

ระดับตําแหนง                                                      สังกัด 

 

ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหนง 
 

 
 

คําชี้แจง 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีดวยกัน 3 หนา ประกอบดวย 

สวนที่ 1 : ขอมูลของผูรับการประเมนิ   เพ่ือระบุรายละเอียดตาง ๆ ที่เกีย่วของกับตัวผูรับการประเมิน 

สวนที่ 2 : สรุปผลการประเมิน  ใชเพ่ือกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานผลสัมฤทธิข์องงาน องคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

 และน้ําหนักของทัง้สององคประกอบ ในแบบสรุปสวนที่ 2 นี ้ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมดวย 

  -    สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธิข์องงาน ใหนําจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใหแนบทายสรุปฉบับนี ้

  -    สําหรับคะแนนองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหนํามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบบันี ้

สวนที่ 3 : แผนพฒันาการปฏิบัติราชการรายบุคคล   ผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันจัดทําแผนพฒันาผลการปฏิบติัราชการ 

สวนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน   ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมนิ 

สวนที่ 5 : ความเห็นของผูบังคับบญัชาเหนือขึ้นไป   ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และใหความเห็น 

 

 

คําวา “ผูบังคับบญัชาเหนือขึ้นไป”  สําหรับผูประเมนิตามขอ 2 (9) หมายถึง  หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดผูบังคับบญัชาของผูรับการประเมิน 



สวนที่ 2 :  การสรุปผลการประเมิน 
 

องคประกอบการประเมิน คะแนน(ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน(กxข) 

องคประกอบที่ 1 :  ผลสัมฤทธิ์ของงาน    

องคประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)    

องคประกอบอื่น ๆ (ถามี)    

รวม  100%  

 

ระดับผลการประเมิน 

 ดีเดน 

 ดีมาก 

 ดี 

 พอใช 

 ตองปรับปรุง 

 
สวนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

 

ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ตองไดรับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 
ชวงเวลาที่ตองการ

การพัฒนา 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 



สวนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน 
 

ผูรับการประเมิน :  

   ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 

         รายบุคคลแลว 

ลงชื่อ : ……………………… 

ตําแหนง : ………………….. 

วันที่ : ………………………. 

ผูประเมิน :  

   ไดแจงผลการประเมนิและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบ 

 ไดแจงผลการประเมินเมื่อวนัที…่……………………....................... 

  แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ  

        โดยม ี ............................................................... เปนพยาน 

                                        ลงชื่อ : ………………………พยาน 

                                        ตําแหนง : ………………….. 

                                        วนัที ่: ………………………. 

 

ลงชื่อ : ……………………… 

ตําแหนง : ………………….. 

วันที่ : ………………………. 

 

สวนที่ 5 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป :   

   เหน็ดวยกับผลการประเมิน 

   มีความเห็นตาง ดังนี ้                           

…………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………… 

        ……………………………………………………………………     

 

 

ลงชื่อ : ……………………… 

ตําแหนง : …………………... 

วันที่ : ………………………. 

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี) :   

   เหน็ดวยกับผลการประเมิน 

   มีความเห็นตาง ดังนี ้

        …………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………… 

        ……………………………………………………………………   

 

 

ลงชื่อ : ……………………… 

ตําแหนง : …………………... 

วันที่ : ………………………. 

 



แบบฟอรมที่ 2 

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน                                                                  รอบการประเมิน            ครั้งที ่1         ครั้งที่ 2 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                               ลงนาม 

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                   ลงนาม 
 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดผลงาน 

1 2 3 4 5 
คะแนน(ก) น้ําหนัก(ข) 

คะแนนรวม (ค) 
(ค=กxข)  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

รวม (ข) =100% (ค) =  

                  แปลงคะแนนรวม (ค) ขางตนเปนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเปน 100 คะแนน (โดยนํา 20 มาคูณ) (คx20) = 

 



แบบฟอรมที่ 3   
 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ                                                                           รอบการประเมิน       ครั้งที ่1          ครั้งที ่2 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                               ลงนาม 

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                   ลงนาม 
 

สมรรถนะ 
ระดับที่
คาดหวัง 

คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) 
คะแนนรวม (ค) 

(ค = กxข)  
บันทึกการประเมิน 
โดยผูประเมิน (ถามี) 

สมรรถนะหลัก      

1. การมุงผลสมัฤทธิ ์   20 %   

2. บริการที่ดี   20 %   

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ

ในงานอาชีพ 
  20 %  

 

4. การยึดมั่นในความถูกตอง

ชอบธรรม และจริยธรรม 
  20 %  

 

5. การทํางานเปนทมี   20 %   

      

      

      

 รวม (ข)=100% (ค) =  
แปลงคะแนนรวมขางตนเปนคะแนนการประเมินสมรรถนะที่มีฐาน

คะแนนเต็มเปน 100 คะแนน (โดยนํา 20 มาคูณ) 
(คx20) =  

แนวทางการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

ใชแบบประเมินนี้ในการประเมินสมรรถนะและใช

พจนานุกรมสมรรถนะของกรมประมง  โดยนําระดับ

สมรรถนะที่คาดหวังมาใชเปนเกณฑในการใหคะแนน  

ดังนี้                 

คะแนน นิยาม 
1 ไมสามารถแสดงพฤติกรรมตามที่ระบุไวใน

พจนานุกรมสมรรถนะใหเห็นได 

2 แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังไดนอยกวา

ครึ่งหนึ่งของที่กําหนด และเห็นไดชัดวามี

พฤติกรรมบางอยางที่ตองไดรับการพัฒนา 

3 แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังไดมากกวา

ครึ่งหนึ่งของที่กําหนด แมจะยังมีจุดออน

ในบางเรื่อง  

4 แสดงพฤติกรรมไดตามที่คาดหวังเกือบ

ทั้งหมด พฤติกรรมดังกลาวมีความคงเสน

คงวา และไมมีจุดออนที่เห็นไดชัด 

5 แสดงพฤติกรรมไดตามที่คาดหวังทั้งหมด  

พฤติกรรมดังกลาวแสดงออกมาอยาง

เดนชัดจนถือไดเปนจุดแข็งของผูรับการ

ประเมิน  

 



  แบบฟอรมที่ 4 

     

แบบฟอรมประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติราชการหรอืสมรรถนะโดยตนเอง        รอบการประเมิน       ครั้งที ่1          ครั้งที ่2 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                                                ลงนาม                                                              วันที่  

 

สมรรถนะ 
ระดับที่
คาดหวัง 

คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) 
คะแนนรวม (ค) 

(ค = กxข)  
บันทึกการประเมิน 
โดยผูประเมิน (ถามี) 

สมรรถนะหลัก      

1. การมุงผลสมัฤทธิ ์   20 %   

2. บริการที่ดี   20 %   

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ

ในงานอาชีพ 
  20 %  

 

4. การยึดมั่นในความถูกตอง

ชอบธรรม และจริยธรรม 
  20 %  

 

5. การทํางานเปนทมี   20 %   

      

      

      

 รวม (ข)=100% (ค) =  
แปลงคะแนนรวมขางตนเปนคะแนนการประเมินสมรรถนะที่มีฐาน

คะแนนเต็มเปน 100 คะแนน (โดยนํา 20 มาคูณ) 
(คx20) =  

แนวทางการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

ใชแบบประเมินนี้ในการประเมินสมรรถนะและใช

พจนานุกรมสมรรถนะของกรมประมง  โดยนําระดับ

สมรรถนะที่คาดหวังมาใชเปนเกณฑในการใหคะแนน  

ดังนี้                 

คะแนน นิยาม 
1 ไมสามารถแสดงพฤติกรรมตามที่ระบุไวใน

พจนานุกรมสมรรถนะใหเห็นได 

2 แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังไดนอยกวา

ครึ่งหนึ่งของที่กําหนด และเห็นไดชัดวามี

พฤติกรรมบางอยางที่ตองไดรับการพัฒนา 

3 แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังไดมากกวา

ครึ่งหนึ่งของที่กําหนด แมจะยังมีจุดออน

ในบางเรื่อง  

4 แสดงพฤติกรรมไดตามที่คาดหวังเกือบ

ทั้งหมด พฤติกรรมดังกลาวมีความคงเสน

คงวา และไมมีจุดออนที่เห็นไดชัด 

5 แสดงพฤติกรรมไดตามที่คาดหวังทั้งหมด  

พฤติกรรมดังกลาวแสดงออกมาอยาง

เดนชัดจนถือไดเปนจุดแข็งของผูรับการ

ประเมิน  

 

หมายเหตุ  ใหผูรับการประเมินประเมินพฤติกรรมตนเองตามสมรรถนะที่กําหนดตามแบบฟอรมกอนสรุปผลการประเมินรวมกับผูประเมิน 



แบบฟอรมที่ 5 
 

แบบฟอรมขอตกลงผลสมัฤทธิข์องงาน                          รอบการประเมิน           ครั้งที่ 1         ครั้งที่ 2                                                     
            
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                                                      ลงนาม                                                 วนัที ่

สังกัด   

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)                                                          ลงนาม                                                  วันที ่
 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย  น้ําหนกั (ข) 
ตัวชี้วัดผลงาน 

1 2 3 4 5  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

น้ําหนักรวม  100% 

หมายเหตุ  ใหผูประเมินจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล  คาเปาหมาย  และกําหนดน้ําหนักตัวชี้วัด  ตามแบบฟอรมในชวงตนรอบการประเมิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตัวอยางการกรอกแบบฟอรม 

 
 
 



 

 

      แบบฟอรมที ่1 
 

   แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
 

 

สวนที่ 1 : ขอมูลของผูรบัการประเมนิ 
 

รอบการประเมิน        คร้ังที ่1     1 ตุลาคม            2552                 ถึง 31 มีนาคม        2553            

                     คร้ังที่ 2    1 เมษายน                                    ถึง 30 กันยายน 

 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)      กานต  พงษเจริญ 

ตําแหนง       นักทรัพยากรบุคคล                          ประเภทตําแหนง          วิชาการ 

ระดับตําแหนง           ชํานาญการ                         สังกดั           กองการเจาหนาที ่

 

ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)        กรกนก  วรกุล 

ตําแหนง    นกัทรัพยากรบคุคลชํานาญการพิเศษ 

 

 

 
 
 

คําชี้แจง 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีดวยกัน 3 หนา ประกอบดวย 

สวนที่ 1 : ขอมูลของผูรับการประเมนิ   เพ่ือระบุรายละเอียดตาง ๆ ที่เกีย่วของกับตัวผูรับการประเมิน 

สวนที่ 2 : สรุปผลการประเมิน  ใชเพ่ือกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานผลสัมฤทธิข์องงาน องคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

 และน้ําหนักของทัง้สององคประกอบ ในแบบสรุปสวนที่ 2 นี้ ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมดวย 

  -    สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธิข์องงาน ใหนําจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใหแนบทายสรุปฉบับนี ้

  -    สําหรับคะแนนองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหนํามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบบันี ้

สวนที่ 3 : แผนพฒันาการปฏิบัติราชการรายบุคคล   ผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันจัดทําแผนพฒันาผลการปฏิบติัราชการ 

สวนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน   ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมนิ 

สวนที่ 5 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป   ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และใหความเห็น 

 

 

คําวา “ผูบังคับบญัชาเหนือขึ้นไป”  สําหรับผูประเมนิตามขอ 2 (9) หมายถึง  หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดผูบังคับบญัชาของผูรับการประเมิน 



 

 

สวนที่ 2 :  การสรุปผลการประเมิน 
 

องคประกอบการประเมิน คะแนน(ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน(กxข) 

องคประกอบที่ 1 :  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 86 70% 60.2 

องคประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 68 30% 20.4 

องคประกอบอื่น ๆ (ถามี)    

รวม  100% 80.6 

 

ระดับผลการประเมิน 

 ดีเดน 

 ดีมาก 

 ดี 

 พอใช 

 ตองปรับปรุง 

 
สวนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

 

ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ตองไดรับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 
ชวงเวลาที่ตองการ

การพัฒนา 

หลักสูตรการคดิเชิงวิเคราะห 

 

ฝกอบรม พฤษภาคม 2553 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 
 



 

 

สวนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน 
 

ผูรับการประเมิน :  

   ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพฒันาผลการปฏิบัติราชการ 

         รายบุคคลแลว 

ลงชื่อ     กานต พงษเจริญ 

          (นายกานต พงษเจริญ) 

ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

วันที่ 20  มีนาคม  2553 

ผูประเมิน :  

   ไดแจงผลการประเมนิและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบ 

 ไดแจงผลการประเมินเมื่อวนัที…่……………………............ 

  แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ  

        โดยม ี ............................................................... เปนพยาน 

                                        ลงชื่อ : ………………………พยาน 

                                        ตําแหนง : ………………….. 

                                        วนัที ่: ………………………. 

ลงชื่อ :      กรกนก  วรกุล 

           (นางสาวกรกนก  วรกุล) 

ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

วันที่  20  มีนาคม  2553 

 

สวนที่ 5 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป :   

   เหน็ดวยกับผลการประเมิน 

   มีความเห็นตาง ดังนี ้                           

…………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………     

 

 

ลงชื่อ      เจริญ  พงษการ 

           (นายเจริญ  พงษการ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่

วันที่ 23  มีนาคม  2553 

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี) :   

   เหน็ดวยกับผลการประเมิน 

   มีความเห็นตาง ดังนี ้

        ………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………   

 

 

ลงชื่อ : ……………………… 

ตําแหนง : …………………... 

วันที่ : ………………………. 

 



 

 

                  แบบฟอรมที ่2 
  

 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน                                                                  รอบการประเมิน            ครั้งที ่1         ครั้งที่ 2 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                                  กานต  พงษเจริญ                                   ลงนาม           กานต  พงษเจริญ 

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)                      กรกนก  วรกุล                                        ลงนาม               กรกนก  วรกุล                                           
 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดผลงาน 

1 2 3 4 5 
คะแนน(ก) น้ําหนัก(ข) 

คะแนนรวม (ค) 
(ค=กxข) 

1. ระดับความสําเร็จการจัดทํา

แผนกลยทุธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลป 2553 

ทบทวนแผนป 

52 

วิเคราะหผูมี

สวนไดสวน

เสีย 

วิเคราะห

ปจจัย

ภายนอกและ

ภายใน 

วิเคราะห

สภาพของ

องคกร 

กําหนด

ยุทธศาสตร

และ

เปาประสงค 

5 50% 2.5 

2. ระยะเวลาที่จัดทาํรายงาน 

การควบคุมภายในแลวเสร็จ 

มากกวา 80 

วัน 

75 – 80 วัน 70-74 วนั 65-69 วนั ไมเกิน 65 วัน 4 30% 1.2 

3. จํานวนตําแหนงที่ไดรับ     

การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 

มากกวา 120 

ตําแหนง 

111-120 

ตําแหนง 

101-110 

ตําแหนง 

ตําแหนงวาง 

60-70 

ตําแหนงวาง

นอยกวา 60 

3 20% 0.6 

         

รวม (ข) =100% (ค) =   4.3 

แปลงคะแนนรวม (ค) ขางตนเปนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเปน 100 คะแนน (โดยนํา 20 มาคูณ) (คx20) = 86 

 



 

 

แบบฟอรมที ่3 
 
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ                                                                           รอบการประเมิน       ครั้งที ่1          ครั้งที ่2 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                            กานต  พงษเจริญ                                         ลงนาม            กานต  พงษเจริญ 

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)                        กรกนก  วรกุล                                       ลงนาม           กรกนก  วรกุล 
 

สมรรถนะ 
ระดับที่
คาดหวัง 

คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) 
คะแนนรวม (ค) 

(ค = กxข)  
บันทึกการประเมิน 
โดยผูประเมิน (ถามี) 

สมรถนะหลกั      

1. การมุงผลสมัฤทธิ ์ 2 3 20 % 0.6  

2. บริการที่ดี 2 4 20 % 0.8  

3. การสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
2 3 20 % 0.6 

 

4. การยึดมั่นในความ

ถูกตองชอบธรรม และ

จริยธรรม 

2 4 20 % 0.8 

 

5. การทํางานเปนทมี 2 3 20 % 0.6  

      

  รวม (ข)=100% (ค) =  3.4  
แปลงคะแนนรวมขางตนเปนคะแนนการประเมินสมรรถนะที่มีฐาน

คะแนนเต็มเปน 100 คะแนน (โดยนํา 20 มาคูณ) (คx20) = 68  

แนวทางการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

ใชแบบประเมินนี้ในการประเมินสมรรถนะและใช

พจนานุกรมสมรรถนะของกรมประมง  โดยนําระดับ

สมรรถนะที่คาดหวังมาใชเปนเกณฑในการใหคะแนน  ดังนี้  

คะแนน นิยาม 
1 ไมสามารถแสดงพฤติกรรมตามที่ระบุไวใน

พจนานุกรมสมรรถนะใหเห็นได 

2 แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังไดนอยกวา

ครึ่งหนึ่งของที่กําหนด และเห็นไดชัดวามี

พฤติกรรมบางอยางที่ตองไดรับการพัฒนา 

3 แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังไดมากกวา

ครึ่งหนึ่งของที่กําหนด แมจะยังมีจุดออน

ในบางเรื่อง  

4 แสดงพฤติกรรมไดตามที่คาดหวังเกือบ

ทั้งหมด พฤติกรรมดังกลาวมีความคงเสน

คงวา และไมมีจุดออนที่เห็นไดชัด 

5 แสดงพฤติกรรมไดตามที่คาดหวังทั้งหมด  

พฤติกรรมดังกลาวแสดงออกมาอยาง

เดนชัดจนถือไดเปนจุดแข็งของผูรับการ

ประเมิน 
 

 



 

 

 แบบฟอรมที ่4 
     

แบบฟอรมประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติราชการหรอืสมรรถนะโดยตนเอง        รอบการประเมิน       ครั้งที ่1          ครั้งที ่2 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                        กานต  พงษเจริญ                   ลงนาม              กานต  พงษเจริญ         วนัที ่    14  มีนาคม  2553 
 

สมรรถนะ 
ระดับที่
คาดหวัง 

คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) 
คะแนนรวม (ค) 

(ค = กxข)  
บันทึกการประเมิน 
โดยผูประเมิน (ถามี) 

สมรรถนะหลัก      

1. การมุงผลสมัฤทธิ ์ 2 3 20 % 0.6  

2. บริการที่ดี 2 4 20 % 0.8  

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ

ในงานอาชีพ 
2 3 20 % 0.6 

 

4. การยึดมั่นในความถูกตอง

ชอบธรรม และจริยธรรม 
2 4 20 % 0.8 

 

5. การทํางานเปนทมี 2 3 20 % 0.6  

      

      

 รวม (ข)=100% (ค) = 3.4  
แปลงคะแนนรวมขางตนเปนคะแนนการประเมินสมรรถนะที่มีฐาน

คะแนนเต็มเปน 100 คะแนน (โดยนํา 20 มาคูณ) (คx20) = 68  

แนวทางการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

ใชแบบประเมินนี้ในการประเมินสมรรถนะและใช

พจนานุกรมสมรรถนะของกรมประมง  โดยนําระดับ

สมรรถนะที่คาดหวังมาใชเปนเกณฑในการใหคะแนน  

ดังนี้                 

คะแนน นิยาม 
1 ไมสามารถแสดงพฤติกรรมตามที่ระบุไวใน

พจนานุกรมสมรรถนะใหเห็นได 

2 แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังไดนอยกวา

ครึ่งหนึ่งของที่กําหนด และเห็นไดชัดวามี

พฤติกรรมบางอยางที่ตองไดรับการพัฒนา 

3 แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังไดมากกวา

ครึ่งหนึ่งของที่กําหนด แมจะยังมีจุดออน

ในบางเรื่อง  

4 แสดงพฤติกรรมไดตามที่คาดหวังเกือบ

ทั้งหมด พฤติกรรมดังกลาวมีความคงเสน

คงวา และไมมีจุดออนที่เห็นไดชัด 

5 แสดงพฤติกรรมไดตามที่คาดหวังทั้งหมด  

พฤติกรรมดังกลาวแสดงออกมาอยาง

เดนชัดจนถือไดเปนจุดแข็งของผูรับการ

ประเมิน 
 

 

หมายเหตุ  ใหผูรับการประเมินประเมินพฤติกรรมตนเองตามสมรรถนะที่กําหนดตามแบบฟอรมกอนสรุปผลการประเมินรวมกับผูประเมิน 



 

 

แบบฟอรมที ่5 
 
 

 แบบฟอรมขอตกลงผลสมัฤทธิข์องงาน           รอบการประเมิน            ครั้งที่ 1         ครั้งที่ 2 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)                 กานต  พงษเจริญ             ลงนาม              กานต  พงษเจริญ         วันที่        4  ธันวาคม  2552 

สังกัด          กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลงั    กองการเจาหนาที ่

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)              กรกนก  วรกุล         ลงนาม  กรกนก  วรกุล                          วันที ่            4  ธนัวาคม  2552 
 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดผลงาน 

1 2 3 4 5 
น้ําหนัก (ข) 

1.  ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนกลยทุธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลป 2553 

ทบทวนแผน

ป 52 

วิเคราะหผูมี

สวนไดสวน

เสีย 

วิเคราะห

ปจจัย

ภายนอกและ

ภายใน 

วิเคราะห

สภาพของ

องคกร 

กําหนด

ยุทธศาสตรและ

เปาประสงค 

50% 

2.  ระยะเวลาที่จัดทาํรายงานการควบคุมภายในแลวเสร็จ มากกวา 80 

วัน 

75 – 80 วัน 70-74 วนั 65-69 วนั ไมเกิน 65 วัน 30% 

3.  จํานวนตาํแหนงที่ไดรับการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 

 

มากกวา 120 

ตําแหนง 

111-120 

ตําแหนง 

101-110 

ตําแหนง 

ตําแหนงวาง 

60-70 

ตําแหนงวาง

นอยกวา 60 

20% 

       

น้ําหนักรวม  100% 
 
หมายเหตุ  ใหผูประเมินจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล  คาเปาหมาย  และกําหนดน้ําหนักตัวชี้วัด  ตามแบบฟอรมในชวงตนรอบการประเมิน 
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