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บทที่ 1
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ระบบการบริห ารผลการปฏิ บั ติ ร าชการของสํา นั ก งาน ก.พ. วางอยู บ นแนวทางซึ่ ง ผสมผสาน
ระหวางขอกําหนดที่ใชเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสวนราชการกับความยืดหยุนที่สวนราชการสามารถนําไป
ปรับใชใหเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งในบทนี้จะกลาวถึงภาพรวมของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ เพื่อ
เปนการสรางความเขาใจในระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กอนที่จะกลาวถึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ในบทตอไป
1.1 ความหมายของการบริหารผลการปฏิบตั ิราชการ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง กระบวนการดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อผลักดันใหผล
การปฏิบัติราชการขององคกรบรรลุเปาหมายดวยการเชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร
ระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคลเขาดวยกัน โดยผานกระบวนการกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ
ขององคกรที่ชัดเจน การพัฒนาผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับเปาหมายที่ไดกําหนดไว และผลที่ไดจากการประเมินนําไป
ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแกผปู ฏิบัติงาน เชน การเลื่อนเงินเดือน เปนตน
1.2. ความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ร าชการเป น กลยุ ท ธ ด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลขององค ก ร
ที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงานเพื่อผลการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้น
จึงนับวามีความสําคัญตอองคกรและผูปฏิบัติงานอยางยิ่ง สรุปไดดังนี้
1.2.1 องคกร
1.2.1.1 การบริหารผลการปฏิบัติราชการจะทําใหการปฏิบัติราชการของผูปฏิบัติงานทุกระดับ
สอดคลองกับทิศทางและเปาหมายขององคกร
1.2.1.2 การบริหารผลการปฏิบัติราชการมีลักษณะเปนกระบวนการตอเนื่อง ซึ่งจะชวย
ผลักดันใหผูปฏิบัติงานทุกระดับทํางานเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร
1.2.1.3 การบริหารผลการปฏิบัติราชการมีการนําตัวชี้วัด (KPI) มาใชเปนเครื่องมือ ในการ
กําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติงานระดับองคกร ซึ่งตัวชี้วัดดังกลาวสามารถนํามาเปนขอมูลฐาน(Baseline)
สําหรับการเทียบเคียง เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการองคกรในปตอๆไปได
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1.2.2 ผูปฏิบัตงิ าน
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 ซึ่งมอบหมายไวตั้งแตตนรอบการประเมิน
1.3 กระบวนการบริหารผลการปฏิบตั ิราชการ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก ไดแก (1) การวางแผนและการ
กําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ (2) การติดตาม (3) การพัฒนา (4) การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และ (5) การใหรางวัล
แผนภาพที่ 1 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
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1.3.1 การวางแผนและกําหนดเปาหมายผลการปฏิบตั ิราชการ
เปนการกําหนดผลสําเร็จของงานและเปาหมายที่องคกรคาดหวังจากผูปฏิบัติงานและ
หนวยงานระดับตางๆ ซึ่งผลสําเร็จของงานโดยรวมของผูปฏิบัติงานทุกระดับจะสงผลตอความสําเร็จตาม
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 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ แผนปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลดังกลาว ตองนํามาใชอางอิงประกอบในการติดตามการทํางานเปนระยะๆ
1.3.2 การติดตาม
การปฏิ บั ติ ร าชการตามแผนงาน/โครงการหรื อ งานตา งๆจะต อ งติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ
ราชการอยางตอเนื่อง เพื่อวัดผลสําเร็จของงานในชวงเวลานั้นๆ วา สอดคลองกับเปาหมาย ผลการปฏิบัติ
ราชการหรือไม เพื่อพิจารณาความกาวหนา หรือแนวโนมของผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งปญหา
ขอขัดของในการทํางานอันนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการ เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายตอไป
การติ ดตามผลการปฏิบัติราชการนี้อาจจัดใหมีก ารประชุมเพื่อติดตามความกาวหน าของ
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 ส ว นพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ เป น การพิ จ ารณาว า ผู ป ฏิ บั ติ ง านได แ สดง
พฤติกรรมตามคาดหวังไวมากนอยเพียงไร
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การพัฒนางานและผูปฏิบัติงานนั้น ผูบังคับบัญชาจะพิจารณาขอมูลทั้งสองสวนเปนหลัก
และกําหนดแนวทางที่จะดําเนินงานเรื่องนีใ้ หเหมาะสมกับสภาพงานและบุคคล เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามเปาหมายขององคกรบรรลุผลตามที่กําหนดไวตอไป
1.3.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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 จะใหความสําคัญเนนหนักไปในเรื่องการนําผลการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการไปใชประกอบการ
เลื่อนเงินเดือน ซึ่งเปนการดําเนินการตามมาตรา 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 การประเมินตามสิ่งที่ตกลงกันไวหรือผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งกําหนดโดยตัวชี้วัดและ
คาเปาหมาย รวมถึงพฤติกรรมซึ่งแสดงออกในการปฏิบัติราชการซึ่งกําหนดโดยสมรรถนะนั่นเอง ในการ
ประเมินจะนําคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสวนหนึ่งกับคะแนนการประเมินสมรรถนะอีกสวนหนึ่ง
เมื่อนํามาคิดคํานวณรวมกันจะไดคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะนําไปใชในการพิจารณาความดี
ความชอบ ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรึกษาหารือระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒนาในระดับผูปฏิบัติงาน
ตอไป
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บทที่ 2
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในบทนี้จะกลาวถึงหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สํานักงาน ก.พ. ไดมี
หนังสือที่ นร 1012/ว20 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน
สามัญ ซึ่งออกตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อให
ผูบังคับบัญชาสามารถกํากับติดตามการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไป
ใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน และการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตางๆ นอกจากนี้จะ
ไดก ลาวถึงหลักเกณฑแ ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของกรมประมงที่นํามาใชในรอบการ
ประเมินตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553 เปนตนไป
2.1 สาระสําคัญของหนังสือสํานักงานก.พ. (หนังสือสํานักงานก.พ. ที่ นร 1012/ว20 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ)
สรุ ป หลัก เกณฑ แ ละวิธี ก ารประเมิน ผลการปฏิบัติ ร าชการตามหนัง สื อเวีย นดังกลา วในส ว นที่
เกี่ยวของกับกรมประมงได ดังนี้
2.1.1 ผูมีหนาที่ประเมิน
ผูประเมิน
ปลัดกระทรวง
หัวหนาสวนราชการระดับกรม
ผูบังคับบัญชาระดับสํานัก กองหรือเทียบเทา
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
ผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมาย

ผูรับการประเมิน
หัวหนาสวนราชการ
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา

2.1.2 ผูใหขอมูลและความเห็นประกอบการประเมิน
ผูใหขอมูลและความเห็น
ผูรับการประเมิน
ผูวาราชการจังหวัด
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
หัวหนาสวนราชการ/หนวยงานที่ผูรับการประเมิน ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับมอบหมายใหไป
ไปชวยราชการ/ปฏิบัติราชการ
ชวยราชการหรือปฏิบัติราชการในหนวยงานอื่น
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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
กําหนดใหผลสัมฤทธิ์ของงานตองมีสัดสวนคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 แตใน
กรณีการประเมินของขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการกําหนดสัดสวนผลสัมฤทธิ์ของ
งานตอพฤติกรรมการปฏิบัติราชการรอยละ 50
2.1.6 ระดับการประเมิน
ในแตละรอบการประเมินใหสวนราชการนําผลคะแนนการประเมินมาจัดกลุม ตาม
ผลคะแนนอยางนอย 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ซึ่งชวงคะแนนประเมินของแตละ
ระดับ ใหเปนดุลพินิจของสวนราชการ แตคะแนนต่ําสุดของระดับพอใชตองไมต่ํากวารอยละ 60
2.1.7 แบบประเมิน
2.1.7.1 แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก.พ.กําหนดใหแตละ
สวนราชการสามารถปรับไดโดยมีสาระไมนอยกวาที่ ก.พ. กําหนด
2.1.7.2 แบบมอบหมายงานและแบบประเมิน ผลการปฏิ บัติร าชการ ให สว น
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 เริ่มรอบการประเมิน
- 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.
การดําเนินการตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในหนึ่งรอบการประเมิน แบงไดเปน 3 ชวง
ดังนี้
2.2.1 เริ่มรอบการประเมิน
เมื่อเริ่มรอบการประเมินหนึ่งๆ ผูรับการประเมินจะทําความตกลงรวมกับผูประเมินเกีย่ วกับ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะเกิดขึ้นในชวงรอบการประเมินนั้น โดยตองมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตลอดจนทบทวนสมรรถนะที่คาดหมายในตําแหนงงานที่รับผิดชอบ
2.2.2 ระหวางรอบการประเมิน
ในระหวางรอบการประเมินผูรับการประเมินตองปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลงานตามที่ได
ตกลงรวมกันเมื่อตนรอบการประเมิน แตหากจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและคาเปาหมาย สามารถ
ทําไดโดยใหผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันพิจารณาใหม
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พรอมทั้งพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการวาสามารถทําไดเทากับหรือดีกวาระดับ
สมรรถนะของตําแหนงหรือไม และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือพัฒนาตนเองเพื่อใหมีพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะตามที่ควรจะเปน
2.2.3 เมื่อครบรอบการประเมิน
เมื่อครบรอบการประเมิน ผูประเมินจะประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน
โดยพิจารณาตามองคประกอบ คือ การประเมินดานผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหอางอิงตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่
ระบุอยูในแบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงานและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สําหรับการประเมิน
ดานสมรรถนะ ใหผูประเมินพิจารณาพฤติกรรมของผูรับการประเมินที่แสดงใหเห็นเทียบกับระดับที่
คาดหวังและเกณฑการใหคะแนน
โดยกิจกรรมในรอบปงบประมาณประกอบดวย 2 รอบการประเมิน สรุปไดตามภาพที่ 2 ที่ไดยก
กิจกรรมเกีย่ วกับการประเมินในรอบการประเมินที่ 1 ปงบประมาณ 2552 ขึ้นมาเปนตัวอยาง
แผนภาพที่ 2 กิจกรรมที่เกิดขึ้นตามระบบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการในรอบหนึ่งปงบประมาณ
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2.3 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการกรมประมง
ตามที่สํานักงานก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญใหสวนราชการถือปฏิบัตินั้น กรมประมงไดจัดตั้งคณะทํางานจัดทําระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการของกรมประมง ซึ่งคณะทํางานฯ มี
มติในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ในประเด็ นต างๆ จากนั้ นเสนอให อ.ก.พ.กรมประมงพิ จารณาให ความเห็ นชอบเมื่ อวั นที่ 18
พฤศจิกายน 2552 แลวจึงประกาศใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน
สามัญในกรมประมง สําหรับรอบการประเมินตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เปนตนไป
ซึ่งมีหลักเกณฑและวิธีการประเมิน ดังนี้
2.3.1 การกําหนดผูป ระเมินและผูรับการประเมิน
2.3.1.1 กําหนดผูประเมินและผูรับการประเมิน ดังนี้
ผูประเมิน
อธิบดี
ผูอํานวยการระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา
ประมงจังหวัด
ผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมาย

ผูรับการประเมิน
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา

ในกรณีกําหนดผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประเมิน ใหดําเนินการไดโดย
อธิบดี ผูอํานวยการระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา ประมงจังหวัดแลวแตกรณี มอบหมายใหผูบังคับบัญชา
อื่นทําหนาที่เปนผูประเมิน โดยการจัดทําการมอบหมายการปฏิบัติงานและการประเมินใหผูใตบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นเปนลายลักษณอักษร
2.3.1.2 กําหนดผูใหขอมูลและความเห็นประกอบการประเมิน ดังนี้
ผูใหขอมูลและความเห็น
ผูวาราชการจังหวัด
หัวหนาสวนราชการ/หนวยงานที่ผูรับการประเมิน
ไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการ

ผูรับการประเมิน
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับมอบหมายใหไป
ชวยราชการหรือปฏิบัติราชการในหนวยงานอื่น
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2.3.2 รอบการประเมินและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2.3.2.1 ใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปละ 2 รอบ ตามปงบประมาณ ดังนี้
1) รอบที่ 1 เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31
มีนาคม ของปถัดไป
2) รอบที่ 2 เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30
กันยายน
โดยในแตละรอบผูรับการประเมินจะทําการตกลงถึงผลการปฏิบัติราชการรวมกับ
ผูประเมินตั้งแตตนรอบ และจะทําการประเมินผลโดยเทียบเคียงผลงานที่ทําไดจริงกับเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อ
สรุปเปนคะแนนประเมิน ณ ปลายรอบ ทั้งนี้ ในระหวางรอบหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 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
ผลสัม ฤทธิ์ ข องงานและพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติร าชการหรื อ สมรรถนะโดยมี สัด สว นคะแนนของแต ล ะ
องคประกอบรอยละ 50
2.3.4 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.3.4.1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ใหมีการกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมินพิจารณาจากงานที่ปฏิบัติจริงของผูรับการประเมิน
ในแตละรอบการประเมิน โดยใหกําหนดดัชนีชี้วัดและคาเปาหมายรายบุคคลที่บงชี้ความสําเร็จของงาน
อยางเปนรูปธรรมชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะงาน ทั้งนี้การกําหนดตัวชี้วัดผลงานตองอางอิงกับงาน
ที่ผูรับการประเมินรับผิดชอบ ซึ่งอาจมีอยูดวยกัน 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/หนังสือสั่งการ
7) งานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
อนึ่ง ตัวชี้วัดที่จัดทําขึ้นโดยทั่วไปอาจแบงออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก ประเภทที่
มุงเนนปริมาณของงาน ประเภทที่มุงเนนคุณภาพของงาน ประเภทที่มุงเนนเวลาที่งานสําเร็จหรือทันการณ
และประเภทที่มุงเนนความประหยัด หรือความคุมคาในการใชทรัพยากร ซึ่งการประเมินผลสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดนี้ จะแตกตางกันไปตามประเภทของตัวชี้วัด ดังนี้
ประเภทของตัวชี้วัด
ประเภทที่มุงเนนปริมาณของงาน

แนวทางการพิจารณา
จํานวนผลงานที่ทําไดสําเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณ
งานที่กําหนดหรือปริมาณงานที่ควรจะทําไดในเวลาที่
ควรจะเปน
ประเภทที่มุงเนนคุณภาพของงาน
ความถูกตอง ประณีต ความเรียบรอยของงาน และ
ตรงตามมาตรฐานของงาน
ประเภทที่มุงเนนความรวดเร็วหรือทันการณ เวลาที่ใชปฏิบตั ิงานเทียบกับเวลาที่กําหนดไว
ประเภทที่มุงเนนความประหยัดหรือความ การประหยัดในการใชวัสดุอปุ กรณ ตนทุน หรือ
คุมคาในการใชทรัพยากร
คาใชจายในการทํางาน การระวังรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช
2.3.4.2 การกําหนดคาน้ําหนักตัวชีว้ ัด
ใหมีการกําหนดสัดสวนคาน้าํ หนักของแตละตัวชีว้ ัดใหมีความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงลําดับความสําคัญของแตละตัวชีว้ ดั น้ําหนักของตัวชี้วดั แตละตัวรวมกันตองเทากับรอยละ 100
2.3.4.3 การกําหนดัชนีชี้วัด
กําหนดใหใชวิธีการถายทอดตัวชีว้ ัดจากบนลงลางเปนหลักกอน ในกรณีที่ไมอาจ
ดําเนินการไดหรือไมเพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดดัชนีชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสม
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2.3.4.4 การเผยแพรตวั ชี้วดั
กําหนดใหเผยแพรตัวชี้วัดรายบุคคลทางหนังสือเวียนภายในของแตละสํานัก/กอง
หรืออาจใชรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
2.3.4.5 การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดหรือคาเปาหมาย
ในระหว า งรอบการประเมิ น หากมี เ หตุ ผ ลความจํ า เป น หรื อ เหตุ สุ ด วิ สั ย อาจ
สามารถเปลี่ ย นแปลงตั ว ชี้ วั ด และค า เป า หมายที่ ไ ด มี ก ารตกลงร ว มกั น ตั้ ง แต ต น รอบการประเมิ น โดย
ดําเนินการ ดังนี้
1) ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา
ใหเปนอํานาจของอธิบดี
2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผูปฏิบัติงานภายใตสํานัก/กองหรือเทียบเทา ให
เปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา
2.3.5 หลักเกณฑและวิธีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
2.3.5.1 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
กําหนดใหใชสมรรถนะหลัก 5 ดาน ตามที่ ก.พ. กําหนด ดังนี้
1) การมุงผลสัมฤทธิ์
2) บริการที่ดี
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5) การทํางานเปนทีม
สําหรับรายละเอียดสมรรถนะใหเปนไปตามภาคผนวก ทั้งนี้ ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 2553 ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดาน สวนการประเมินสมรรถนะอื่นๆ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากสมรรถนะหลักใหประเมินภายหลังจากที่กรมประมงประกาศขอกําหนดสมรรถนะ
ของขาราชการกรมประมง
2.3.5.2 การกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังและการกําหนดพฤติกรรมบงชี้หรือตัวอยาง
พฤติกรรม
กําหนดระดับความคาดหวั งของสมรรถนะหลักในแตละระดับตําแหนง 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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ให ผู ป ระเมิ น ใช วิ ธี ก ารสั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงออกที่ เ ด น ชั ด ของผู รั บ การ
ประเมิน และใหประเมินสมรรถนะโดยใชมาตรวัดแบบ Rating Scale ตามเกณฑการประเมินที่กําหนดใน
แบบฟอรมที่ 3 ซึ่งเปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่สังเกตไดของผูรับการประเมินกับพฤติกรรมบงชี้ที่
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
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการต อ งมี ค วามชั ด เจนและมี ห ลั ก ฐาน โดยใช แ บบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5 ชุด ดังนี้
2.3.7.1 แบบฟอรมที่1คือ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใชเพื่ อสรุ ปผล
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตอนสิ้นรอบการประเมิน
2.3.7.2 แบบฟอรมที่ 2 คือ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ใชเพื่อระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตอนสิ้นรอบการประเมิน
2.3.7.3 แบบฟอรมที่ 3 คือ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใช
เพื่อระบุสมรรถนะที่ตองประเมินตอนสิ้นรอบการประเมิน
2.3.7.4 แบบฟอร ม ที่ 4 คื อ แบบฟอร ม ประเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ
สมรรถนะโดยตนเอง ใชเพื่อประเมินสมรรถนะตนเองตอนสิ้นรอบการประเมินกอนสรุปผลการประเมิน
รวมกับผูประเมิน
2.3.7.5 แบบฟอรมที่ 5 คือ แบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน ใชเพื่อกําหนดตัวชี้วัด
และคาเปาหมายรวมกันระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมินตอนตนรอบการประเมิน และหากมีการ
เปลี่ยนตัวชี้วัดหรือคาเปาหมายระหวางรอบการประเมินตองจัดทําใหมใหสอดคลองกัน
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 การจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของ
หนวยงาน
กําหนดใหหนวยงานเฉพาะในระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา (ยกเวนกลุมขึ้นตรงกับอธิบดี)
จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย รวมทั้งผลการประเมิน กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญระดับกรม โดยมีหนาที่และองคประกอบ ดังนี้
2.3.8.1 หนาทีข่ องคณะกรรมการฯ
1) กลั่นกรองตัวชี้วัดและคาเปาหมายผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
รายบุคคลของขาราชการในสํานัก/กอง หรือเทียบเทา
2) พิจารณาเสนอความเห็นเกีย่ วกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการประเภทวิชาการและทัว่ ไปทุกระดับในหนวยงานนั้นๆ
2.3.8.2 คณะกรรมการฯ ประกอบดวย
1) ผูอํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเทา
เปนประธานกรรมการ
2) ผูอํานวยการสวน/สถาบันหรือหัวหนากลุม/ฝาย เปนกรรมการ
หรือเทียบเทา ไมนอยกวา 3 คน
3) หัวหนาฝาย/งานบริหารทั่วไป
เปนกรรมการและเลขานุการ
2.4 ขั้นตอนการปฏิบตั ิในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของกรมประมง
ตามประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญในกรมประมง กําหนดใหผูประเมิน ผูรับการประเมิน และผูเกี่ยวของ ดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
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กําหนดเวลา
ขั้นตอน
ตนรอบการประเมิน 1. การจัดทําดัชนีชี้วดั รายบุคคล
1.1 ผูประเมินแจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินตาม
ประกาศของกรมประมงใหผรู ับการประเมินทราบ
1.2 การจัดทําดัชนีชี้วัดรายบุคคล
โดยผูประเมินและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และใหมีการลงนามรับทราบขอตกลงการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ตามแบบฟอรมที่ 5
ระหวางรอบการ 2. ผูประเมินแตละระดับติดตามและใหคําปรึกษา
2.1 ผูประเมินแตละระดับใหคําปรึกษา แนะนํา และ
ประเมิน
สอนงานแกผรู ับการประเมิน
2.2 ผูประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน
เปนระยะและพัฒนาผูรับการประเมินใหมสี มรรถนะที่
เหมาะสม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายที่
วางไว
2.3 กรณีมีเหตุผลความจําเปนหรือเหตุสดุ วิสัย อาจสามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั และคาเปาหมายที่ไดมีการตกลงรวมกัน
ตั้งแตตนรอบการประเมิน โดยใหผูรับการประเมินทําความ
ตกลงกับผูประเมินใหม และใหอํานาจการอนุมัติเปนของ
- อธิบดี กรณีตัวชี้วดั และคาเปาหมายของหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา
- หัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา
กรณีตวั ชี้วัดและคาเปาหมายของผูปฏิบัติงานภายใตสํานัก/
กองหรือเทียบเทา
สิ้นรอบการประเมิน 3. การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและใหคะแนน
3.1 ผูประเมินดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูรับการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินของกรม
ประมงภายในวงเงินเลื่อนเงินเดือนทีก่ รมจัดสรรให แลว
เสนอผลการประเมินใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เพื่อ
พิจารณาผลการประเมินตามลําดับชั้น

รอบที่ 1
ตุลาคม

รอบที่ 2
เมษายน

ตุลาคมมีนาคม

เมษายนกันยายน

1-15
มีนาคม

1-15
กันยายน
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กําหนดเวลา

ขั้นตอน
3.2 เสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัด
และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
พิจารณา
4. เสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
ระดับกรม
ใหทุกหนวยงานสงแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหกองการเจาหนาที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนสามัญระดับกรม
5. แจงผลการประเมิน
5.1 ผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบ
เปนรายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ
ผลการประเมิน กรณีที่ไมยนิ ยอมรับทราบใหมีขาราชการ
อยางนอย 1 คนลงลายมือชื่อเปนพยาน
5.2 ผูประเมินใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทางปรับปรุง และให
รวมกับผูรับการประเมินทําการวิเคราะหผลสําเร็จของงาน และ
พฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
6. ประกาศรายชื่อและรอยละการเลื่อนเงินเดือน
6.1 ผูประเมินประกาศรายชือ่ ผูมีผลการประเมินระดับดีเดน
และดีมาก และประกาศชวงคะแนนแตละระดับที่ใชในการ
ประเมินใหขาราชการในสังกัดทราบทั่วกัน
6.2 ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาและประกาศรอยละ
ของการเลื่อนเงินเดือน
7. ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและแจงผลการเลื่อนเงินเดือน
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและ
แจงผลการเลื่อนเงินเดือนเปนรายบุคคล

รอบที่ 1

รอบที่ 2

16-31
มีนาคม

16-30
กันยายน

16-31
มีนาคม

16-30
กันยายน

16-31
มีนาคม

16-30
กันยายน

เมษายน

ตุลาคม
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กําหนดเวลา

ขั้นตอน
8. การจัดเก็บผลการประเมิน
8.1 ใหทุกหนวยงานสงตนฉบับของแบบฟอรมที่ 1-3 ให
กองการเจาหนาที่เก็บไวในแฟมประวัติหรือรูปแบบอื่นตาม
ความเหมาะสม
8.2 ใหทุกหนวยงานจัดเก็บสําเนาแบบฟอรมที่ 1-5 ไวที่
หนวยงานที่ผนู ั้นสังกัดอยางนอย 2 รอบการประเมิน

รอบที่ 1
เมษายน

รอบที่ 2
ตุลาคม
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บทที่ 3
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีองคประกอบในการประเมิน 2 สวน คือ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซึ่งในบทนี้จะกลาวถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สําหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะจะไดกลาวในบท
ถัดไป
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานนัน้ โดยพืน้ ฐานเปนการประเมินที่พจิ ารณาจากผลการปฏิบัติราชการ
ที่เกิดขึ้นจริงในรอบการประเมินวาไดตามคาเปาหมาย (Goal) มากนอยเพียงใด ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานที่สามารถ
ปฏิบัติไดผลที่ดีเมื่อเทียบกับคาเปาหมายจะไดรับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์สูงกวาผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติ
ไดผลที่ดอยกวา
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจะเริ่มจากการกําหนดตัวชีว้ ดั (KPI หรือ Key Performance Indicator)
จากนั้นจึงกําหนดคาเปาหมาย (Goal) เพื่อเปนเกณฑในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยคาเปาหมายจะตอง
สะทอนตอเจตจํานงค (Intention) ของผลหรือสิ่งที่ตองการใหบรรลุผล ภายหลังจากทีผ่ ูปฏิบัติงานไดปฏิบัติ
จนครบรอบการประเมินแลว ก็ทําการประเมินโดยเทียบผลที่ทําไดจริงกับเกณฑคาเปาหมายที่ตั้งไวเพื่อสรุป
เปนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์
3.2 วิธีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน
วิธีการตั้งตัวชี้วัดมีดวยกันหลายวิธี โดยแตละวิธีมีความแตกตางและเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะ
ประเมินตางกัน ก.พ. กําหนดใหใชวิธีการถายทอดตัวชี้วัดจากบนลงลางเปนหลักกอน ในกรณีที่ไมอาจ
ดําเนินการไดหรือไมเพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดดัชนีชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสม จึงขอ
สรุปขอแนะนําสําหรับการเลือกวิธีกําหนดตัวชี้วัดตามตารางขางลางนี้
วิธีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน
3.2.1 การถายทอดตัวชีว้ ัดผลสําเร็จของงานจากบน
ลงลาง (Goal-cascading Method)

เหมาะสมกับลักษณะงาน
- งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ งานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
- งานของผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารและ
อํานวยการ
- งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลักของหนวยงาน
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วิธีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน
3.2.2 การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ
(Customer – focused Method)
3.2.3 การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน
(Workflow –charting Method)

เหมาะสมกับลักษณะงาน
- งานใหบริการ
- งานของหนวยงานสนับสนุน
- งานที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอนแตละขั้นตอน
เกี่ยวของกับผูป ฏิบัติงานหลายคนที่อยูภ ายในสํานัก/
กองเดียวกัน

3.2.1 วิธีการถายทอดตัวชี้วดั ผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal-cascading Method)
วิธีการถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดผลงานจากบนลงลาง เปนแนวทางการกําหนดตัวชี้วัดที่
มีหลักการวา เปาหมายและตัวชี้วัดผลงานของผูรับการประเมินควรสอดรับหรือสะทอนภาระหนาที่ที่ผูรับการ
ประเมินพึงกระทําใหสําเร็จ เพื่อผลักดันใหเปาหมายการปฏิบัติราชการของผูประเมินหรือหนวยงานเปนตัวตั้ง
โดยอาจกําหนดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังตอไปนี้
3.2.1.1 ตัวชีว้ ดั และคาเปาหมายเปนตัวเดียวกับผูประเมินหรือหนวยงาน
ตั วชี้ วั ดและค าเป าหมายของผู รั บการประเมิ นที่ เป นตั วเดี ยวกั บผู ประเมิ นหรื อ
หนวยงานเปนการถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการลงมาโดยตรง การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ในกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
- ผูประเมินกับผูรับการประเมินตองรับผิดชอบตอความสําเร็จรวมกันไมสามารถ
แบงแยกงานระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมินไดอยางชัดเจน
- ผูประเมินมอบหมายงานตามตัวชี้วัดของผูประเมินใหกับผูรับการประเมินทั้งชิ้น
โดยไมแบงงานเปนสวนยอย
3.2.1.2 ตั วชี้ วั ดและค าเป าหมายแบงส วนจากตั วชี้ วั ดและเป าหมายของผู ประเมิ นหรื อ
หนวยงาน
ตั ว ชี้ วั ด และค า เป า หมายของผู รั บ การประเมิ น ที่ แ บ ง ส ว นจากตั ว ชี้ วั ด และค า
เปาหมายที่ผูประเมินรับผิดชอบ คาเปาหมายจะถูกแบงหรือเฉลี่ยใหผูรับการประเมินแตละรายรับผิดชอบ
แตกตางกันไป โดยผูประเมินจะรับผิดชอบตอเปาหมายรวม โดยที่เปาหมายรวมดังกลาวเกิดจากผลผลิต
ของผูรับการประเมินหลายคนรวมกัน ในกรณีนี้จะมีผูรับการประเมินที่มีหนาที่รับผิดชอบเหมือนๆ กัน
มากกวาหนึ่งคน โดยแตละคนรับผิดชอบตอคาเปาหมายที่ตางกันไป
3.2.1.3 ตัวชี้วดั และคาเปาหมายเปนคนละตัวกับผูประเมินหรือหนวยงาน
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผูรับการประเมินเปนคนละตัวกับผูประเมิน แตเปน
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่สะทอนงานที่เปนสวนหนึ่งของเปาหมายโดยรวมของผูประเมินหรือหนวยงาน
ในกรณีนี้ตัวชี้วัดของผูรับการประเมินจะเปนตัวชี้วัดที่ผูรับการประเมินไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการ
เพียงบางดาน เนื่องจากผูรับการประเมินไมไดถูกคาดหวังวาจะตองรับผิดชอบตอความสําเร็จทั้งหมดตาม
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เปาหมายของผูประเมิน งานตามเปาหมายของผูประเมินจึงถูกแบงเปนสวนๆ โดยมอบหมายใหผูรับการ
ประเมินหลายคนรับผิดชอบในเนื้องานที่แตกตางกันไป
การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผูรับการประเมินอาจกําหนดเปนรูปแบบใดใน 3
รูปแบบที่กลาวขางตนโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
- พิจารณาวาผูรับการประเมินมีสวนเกีย่ วของกับเปาหมายและตัวชีว้ ัดของผูประเมินหรือ
หนวยงานที่สงั กัดอยางไร
- พิจารณาเปาหมายและตัวชี้วัดของผูประเมินที่ผูรับการประเมินมีสวนเกี่ยวของโดยทํา
ความเข า ใจความหมายและเจตนาของเป า หมายและตั ว ชี้ วั ด ของผู ป ระเมิ น พิ จ ารณาถึ ง หน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ หรืองานที่มอบหมายใหผูรับการประเมินรับผิดชอบเพื่อสนองเปาหมายและตัวชี้วัดแตละตัว
ของผูประเมิน
- กําหนดตัวชีว้ ดั และคาเปาหมายของผูรับการประเมินตามหนาที่รับผิดชอบ หรือภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย
- พิจารณาสรุปและตกลงตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผูรับการประเมินรวมกันระหวาง
ผูประเมินกับผูรับการประเมิน
3.2.2 วิธีการสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ (Customer-Focused Method)
วิธีการสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ เปนวิธีการกําหนดตัวชี้วัดโดยใชความ
คาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการเปนตัวตั้ง เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของผู รั บ การประเมิ น โดยมี ห ลั ก การว า ความคาดหวั ง หรื อ ความต อ งการของ
ผูรับบริการเปนปจจัยสําคัญที่จะบงชี้ถึงผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินวาทําไดดีเพียงใด
วิธีการนี้จะเหมาะสําหรับงานใหบริการ หรืองานที่มีผูรับบริการเปนหัวใจสําคัญ โดยการ
กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผูรับการประเมิน โดยวิธีการสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ
สามารถดําเนินการได ดังนี้
- ระบุผูรับบริการหรือลูกคาของผูรับการประเมินจนครบ หากมีจํานวนมากใหไลเรียง
ผูรับบริการที่มีความสําคัญในลําดับตนๆ
- พิจารณาความคาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการแตละรายวาเปนเชนไร
- กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่สะทอนความคาดหวังหรือความตองการทีละรายการ
โดยสามารถกําหนดไดหลายรูปแบบ
- พิจารณาสรุปและตกลงตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผูรับการประเมินรวมกันระหวาง
ผูประเมินกับผูรับการประเมิน
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3.2.3 วิธีการไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Workflow-Charting Method)
วิ ธี ก ารไล เ รี ย งตามผั ง การเคลื่ อ นของงาน เป น การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด โดยการไล เ รี ย ง
กระบวนการหรือเนื้องานที่ผูรับการประเมินรับผิดชอบ วิธีการนี้เหมาะสําหรับการกําหนดตัวชี้วัดใหกับ
งานที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับยุทธศาสตรหรือคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งไม
สามารถใชวิธีการถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดผลงานจากบนลงลางได การกําหนดตัวชี้วัดดําเนินการได
ดังนี้
- ไล เรีย งเนื้องานในความรั บผิดชอบของตําแหน งงาน โดยอาจเริ่มจากกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานกอน จากนั้นระบุเนื้องานที่ตองรับผิดชอบในกระบวนการนั้นๆ หรืออาจไลเรียงเนื้อ
งานจากลักษณะงานที่รับผิดชอบก็ได
- สรุปเนื้องานที่สําคัญจากการไลเรียงขางตน จากนั้นกําหนดตัวชี้วัดใหกับเนื้องานใน
ความรับผิดชอบทีละเนื้องาน
- พิจารณาสรุปและตกลงตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผูรับการประเมินรวมกันระหวาง
ผูประเมินกับผูรับการประเมิน
3.3 ขอแนะนําในการกําหนดตัวชี้วดั รายบุคคล
3.3.1 คํานึงถึงเกณฑในการพิจารณาคุณภาพตัวชีว้ ัด : S M A R T ดังรายละเอียดตอไปนี้
S
= Specific
มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจนวาตองการวัดอะไร
M
= Measurable
สามารถวัดไดจริง
A
= Agreed Upon
ผูประเมินและผูรับการประเมินเห็นชอบรวมกัน
R
= Realistic
มีความเปนไปไดที่จะทําใหสําเร็จไดจริงเกี่ยวของกับ
และ Relevent
งานหรือหนาที่ความรับผิดชอบของผูรับการประเมิน
และไมอยูเ หนือการควบคุม
T
= Timebound
อยูในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม คือ 6 เดือนตามรอบ
การประเมิน
3.3.2 คํานึงถึงการมอบหมายงาน/หนาที่ความรับผิดชอบ
3.3.3 คํานึงถึงอํานาจ จําแนกความสอดคลองกับเปาหมายของผูบังคับบัญชา/หนวยงานและกรอบเวลา
3.3.4 มีจํานวนเหมาะสมครอบคลุมเนื้องาน/ความคาดหวังที่สําคัญ
3.3.5 คํานึงถึงความเปนไปไดในการเก็บขอมูล
3.3.6 เลือกวิธีที่เหมาะสมในการวัดความพึงพอใจ
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3.4 การกําหนดจํานวนและน้ําหนักของตัวชี้วัด
ในการกําหนดตัวชี้วัดที่จะใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการควรมีจํานวนที่เหมาะสมไมมาก
ไมนอยเกินไป อาจมีจํานวน 3-7 ตัว แตไมควรเกิน 10 ตัว เพื่อใหมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมมิติในการประเมิน
ที่สําคัญๆ ดังนั้น ตัวชี้วัดที่จะใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการจึงควรเปนตัวชี้วัดที่สําคัญและไมควร
มีจํานวนมาก
ตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินแตละตัว ควรมีน้ําหนักไมนอยกวา 10% หากตัวชี้วัดใดเมื่อกําหนด
น้ําหนักแลวต่ํากวา 10% ใหตัดออก แลวกระจายน้ําหนักใหกับตัวชี้วัดอื่น ทั้งนี้ เมื่อกําหนดน้ําหนักใหกับ
ตัวชี้วัดแตละตัว ผูประเมินและผูรับการประเมินควรคํานึงถึงมิติตางๆ ดังนี้
3.4.1 ปริมาณงาน
ปริมาณของงาน เมื่อเทียบกับงานอื่นๆ กลาวคือ งานที่มีปริมาณมากอาจกําหนดน้ําหนัก
ของตัวชี้วัดสูงกวางานที่มีปริมาณนอย
3.4.2 ผลกระทบและความสําเร็จ
ผลกระทบและความสําเร็จของงานตอผลงานของหนวยงานหรือองคกร กลาวคือ งานที่มี
ผลกระทบสูงจะมีความสําคัญหรือน้ําหนักของตัวชี้วัดสูงกวางานที่มีผลกระทบนอย
3.4.3 เวลาที่ใช
เวลาที่ใชในงานนั้นๆ เทียบกับงานอื่นๆ กลาวคือ งานที่ตอ งใชเวลามากอาจมีน้ําหนัก
ตัวชี้วดั สูงกวาเนื้องานที่ใชเวลานอยกวา
3.5 การกําหนดคาเปาหมาย
ระดับคาเปาหมาย หมายถึง ระดับของจํานวน อัตรา รอยละ คาเชิงปริมาณ และ/หรือขั้นตอน/
กระบวนการทํางาน ผลผลิต ผลลัพธของตัวชี้วัดที่คาดหวังในอนาคตที่มีการกําหนดระยะเวลาการ
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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ตัวชี้วัด
(1)
ผลสัมฤทธิ์ของ
ต่ําสุดที่ยอมรับ
งาน
ได
รอยละของ
นอยกวา 61
ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

(2)
ต่ํากวา
มาตรฐาน
61-70

ระดับคาเปาหมาย
(3)
(4)
มาตรฐาน
ยากปานกลาง
71-80

81-90

(5)
ยากมาก
มากกวา 90

3.6 สรุปขั้นตอนการดําเนินการจัดทําตัวชีว้ ัดรายบุคคล
เพื่อใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติอยางเปนลําดับ จึงขอสรุปขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
3.6.1 เริ่มตนจากการใชแนวทางการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal
Cascading Method) เปนตัวตั้งตน โดยทําการกําหนดตัวชี้วัดตั้งแตระดับสูงสุดขององคกร ไลเรียงลงมายัง
ผูรับผิดชอบในระดับตางๆ ในการไลเรียงใหยึดที่ตัวชี้วัดใดตัวชี้วัดหนึ่ง แลวถายทอดตัวชี้วัดนั้นลงไปยัง
ผูปฏิบัติ การไลเรียงลงไปทีละระดับจนครบทุกหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับตัวชี้วัดนี้ เมื่อดําเนินการจน
แลวเสร็จจึงกลับไปเริ่มตนไลเรียงตัวชี้วัดตัวตอไปจนครบตัวชี้วัดทุกตัวที่มีอยู
3.6.2 ภายหลังจากการใชวิธีการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลางจนแลวเสร็จ ให
พิจารณาผูปฏิบัติงานแตละรายวาไดรับการกระจายตัวชี้วัดหรือไม
ตัวชี้วัดที่ไดรับการกระจายนั้น
ครอบคลุมหนาที่ความรับผิดชอบหรือไม ทั้งนี้ ในความเปนจริงเปนไปไดอยางยิ่งวาผูปฏิบัติงานบางสวน
อาจไมมีตัวชี้วัดใดๆ หรืออีกนัยหนึ่งไมมีตัวชี้วัดที่เกิดจากการถายทอดจากบนลงลาง และผูปฏิบัติงาน
บางสวนอาจมีตัวชี้วัดไมครบถวนตามหนาที่ความรับผิดชอบก็เปนไปได
3.6.3 แยกกลุมผูปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัดครบถวนแลวจากการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน
จากบนลงลาง โดยใหผูปฏิบัติงานเหลานี้ดําเนินการระบุตัวชี้วัด พรอมทั้งคาเปาหมายลงในแบบฟอรมที่ 5
คือ แบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบฟอรมที่ 2 คือ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.6.4 ดําเนินการกําหนดตัวชี้วัดใหกับผูปฏิบัติงานที่ไมมีตัวชี้วัด หรือมีตัวชี้วัดที่ยังไมครอบคลุม
โดยแยกกลุมตามหนวยงาน จากนั้นพิจารณาใชแนวทางการกําหนดตัวชี้วัดแนวทางอื่นๆ เปนกรอบในการ
พิจารณากําหนดตัวชี้วัด ดําเนินการไปทีละกลุมจนครบถวน จนผูปฏิบัติมีตัวชี้วัดและคาเปาหมายครบทุกคน
การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายนี้ ผูบังคับบัญชาพึงเขามามีสวนรวมในกระบวนการกําหนดตัวชี้วัด ซึ่ง
มักใชวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกครั้ง เพื่อที่จะไดกําหนดทิศทางเปาหมาย ตลอดจนมอบหมายนโยบาย
และแนวทางตางๆ ใหผูปฏิบัติงานตางๆ เขาใจอยางถองแท

25

3.7 การพิจารณาใหคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจะเปนการดําเนินการเมื่อครบรอบการประเมิน โดยผูประเมินมี
หนาที่พิจารณาประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ผูรับการประเมินไดทําใหเกิดขึ้นจริงที่เกิดขึ้นจริง (Actual
Result) จากการปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน 6 เดือนที่ผานมา โดยเทียบกับคาเปาหมายที่ทั้งสองฝาย
ไดตกลงและลงนามรับทราบรวมกันไวตั้งแตตนรอบการประเมิน โดยในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
สามารถดําเนินการไดดังนี้
3.7.1 ผูประเมิน ทําการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินแตละรายในรอบการประเมิน
ซึ่งการติดตามงานผูประเมินอาจจัดทําเปนแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินขึ้นมาใชเอง
ภายในหนวยงานก็ได แตควรใหผูรับการประเมินสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน สงใหผูประเมิน
กอนที่จะมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.7.2 ผูประเมินทําการประเมิน โดยเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับคาเปาหมาย ดังนี้
- ถาผลการปฏิบัติงานจริง ตํ่ากวาคาเปาหมายในระดับ 1 ใหคะแนนเทากับ 0
- ถาผลการปฏิบัติงานจริง อยูใ นเกณฑคาเปาหมายในระดับ 1 ใหคะแนนเทากับ 1
- ถาผลการปฏิบัติงานจริง อยูใ นเกณฑคาเปาหมายในระดับ 2 ใหคะแนนเทากับ 2
- ถาผลการปฏิบัติงานจริง อยูใ นเกณฑคาเปาหมายในระดับ 3 ใหคะแนนเทากับ 3
- ถาผลการปฏิบัติงานจริง อยูใ นเกณฑคาเปาหมายในระดับ 4 ใหคะแนนเทากับ 4
- ถาผลการปฏิบัติงานจริง อยูใ นเกณฑคาเปาหมายในระดับ 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 การปรับเปลี่ยนตัวชี้วดั และคาเปาหมายในระหวางรอบการประเมิน
ตัวชีว้ ัดและคาเปาหมาย ซึ่งไดกําหนดไวตน รอบการประเมิน อาจสามารถปรับเปลี่ยนไดในระหวาง
รอบการประเมิน หากมีการเปลี่ยนแปลงในหนาที่ความรับผิดชอบ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในแผนงานภารกิจ
หรือแนวนโยบาย รวมถึงสภาวการณเปลีย่ น ทั้งนี้ ไมควรทําการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั หรือคาเปาหมายใดๆ
หากเปนกรณีเกิดจากความบกพรองไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามที่ตกลงกันไวในการปรับเปลี่ยนตัวชี้วดั
และคาเปาหมายดังกลาว
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดหรือคาเปาหมายใหดําเนินการได ดังนี้
3.8.1 ในกรณีตัวชี้วดั และคาเปาหมายของหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทาใหเปน
อํานาจของอธิบดี
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3.8.2 ในกรณีตัวชี้วดั และคาเปาหมายของผูปฏิบัติงานภายใตสํานัก/กองหรือเทียบเทา ใหเปนอํานาจ
ของหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา
3.8.3 ดําเนินการแกไขตัวชี้วัดหรือคาเปาหมายในแบบฟอรมที่ 5
คือ แบบฟอรมขอตกลง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบฟอรมที่ 2 คือ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใหคงตัวชี้วัดและคา
เปาหมายในรายการที่ไมไดรับผลกระทบไวเชนเดิมและทําการปรับเปลี่ยนคานํ้าหนัก (Weight) ใหมให
เหมาะสม
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บทที่ 4
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
บทนี้จะกลาวถึงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซึ่งเปนองคประกอบที่ 2
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมประมง
4.1 แนวคิดพืน้ ฐานของสมรรถนะกับการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency) หรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
เปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนใน
องค ก ร แต สิ่ ง ที่ เ ป น จุ ด เน น สํ า หรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ คื อ พฤติ ก รรมที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน
แสดงออกในระหวางการปฏิบัติราชการ อันเปนผลจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดันภายในจิตใจที่จะสงผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่รับผิดชอบอยูใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
การประเมินสมรรถนะในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คือ การประเมินวาผูรับการ
ประเมินไดแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะทอนสมรรถนะตามที่ควรจะเปนของตําแหนงหรือไมประการใด
หากผูรับการประเมินไดแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมอยางนอยเทากับพฤติกรรมที่ควรจะเปนแลว ยอมถือไดวา
ผูปฏิบัติงานนั้นๆ มีสมรรถนะตรงตามตําแหนงของตน และการแสดงพฤติกรรมดังกลาวยอมสงผลดีตอ
การปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินดวย
4.2 สมรรถนะที่ใชในการประเมิน
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดใหการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจากสมรรถนะหลักที่ ก.พ.
กําหนด และสมรรถนะที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติราชการตามที่สวนราชการกําหนด โดยไดกําหนด
สมรรถนะหลัก ประกอบดวย
4.2.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
4.2.2 บริการที่ดี (Service Mind)
4.2.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
4.2.4 การยึดมัน่ ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)
4.2.5 การทํางานเปนทีม (Teamwork)
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สําหรับรายละเอียดสมรรถนะใหเปนไปตามภาคผนวก ค ทั้งนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในปงบประมาณ 2553 กรมประมงกําหนดใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดานตามที่ ก.พ. กําหนด
โดยนําพฤติกรรมที่ระบุไวในสมรรถนะแตละรายการมาใชเปนเกณฑในการประเมิน สวนการประเมิน
สมรรถนะอื่น ๆ เพิ่ ม เติ ม นอกเหนือ จากสมรรถนะหลัก ให ป ระเมิ น ภายหลั ง จากที่ก รมประมงประกาศ
ขอกําหนดสมรรถนะของขาราชการกรมประมง
4.3 มาตรวัดสมรรถนะ
มาตรวัดที่จะใชในการประเมินสมรรถนะมีหลายรูปแบบ แตกรมประมงกําหนดใหใชมาตรวัด
แบบ Rating Scale ซึ่งเปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่สังเกตไดของผูรับการประเมินกับพฤติกรรมบงชี้ที่
กําหนดไวในสมรรถนะที่คาดหวังตามระดับตําแหนงของผูรับการประเมิน เพื่อเทียบกับ Scale ที่ใชในการ
ประเมิน ดังนี้
1 คะแนน
จําเปนตองไดรับ
การพัฒนา
อยางยิ่ง
ผูถูกประเมินไม
สามารถแสดงออก
ใหเห็นถึง
พฤติกรรมตามที่
ระบุไวใน
พจนานุกรม
สมรรถนะได

2 คะแนน
ตองไดรับการ
พัฒนา

3 คะแนน
อยูในระดับใชงาน
ได

4 คะแนน
อยูในระดับที่ใช
งานไดดี

5 คะแนน
อยูในระดับทีด่ ี
เยี่ยม

ผูถูกประเมินทําได
นอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของสมรรถนะที่
กําหนด มี
พฤติกรรมในบาง
รายการที่ตอง
ไดรับการพัฒนา
อยางเดนชัด

ผูถูกประเมินทําได
มากกวาครึ่งหนึ่ง
ของสมรรถนะที่
กําหนด ยังมี
จุดออนในบางเรื่อง
แตไมเปนขอดอยที่
กระทบตอผลการ
ปฏิบัติงาน

ผูถูกประเมินทําได
ตามสมรรถนะที่
กําหนดไดโดยมาก
เปนไปอยางคงเสน
คงวา และทําได
ดีกวาผลปฏิบัติงาน
ในระดับกลางๆ ไม
มีจุดออนที่เปน
ประเด็นสําคัญ

ผูถูกประเมินทําได
ครบทั้งหมดตาม
สมรรถนะที่
กําหนด และสิง่ ที่
แสดงออกตาม
สมรรถนะนี้ถือ
เปนจุดแข็ง
(Strength) ของผู
ถูกประเมิน

ในการประเมินสมรรถนะดวยมาตรวัดแบบนี้ ผูประเมินควรดําเนินการ ดังนี้
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
วิธีการประเมินสมรรถนะมี 2 วิธี คือ
4.4.1 ใชบุคคลคนเดียวเปนผูประเมิน ซึ่งสวนใหญมักใหผูบังคับบัญชาระดับตนของผูรับการ
ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมที่ชัดเจนของผูรับการประเมินที่แสดงออกใหเห็นอยางเดนชัด
4.4.2 ใชผูประเมินหลายคน ซึ่งสวนใหญมี 2 แนวทาง ไดแก
4.4.2.1 การให ผู รั บ การประเมิ น ประเมิ น ตนเองก อ นแล ว จึ ง สรุ ป ผลการประเมิ น ร ว มกั บ
ผูประเมิน
4.4.2.2 การใหผูเ กี่ ยวของกับผูรับการประเมินหลายคนเปน ผูประเมิ น เช น ผู บังคับบัญชา
เพื่อนรวมงาน โดยนําผลการประเมินจากผูประเมินทุกคนมาสรุปรวมกัน ซึ่งอาจใหคาน้ําหนักผลการ
ประเมินของผูประเมินแตละคนแตกตางกันไปตามความเหมาะสม
ในส ว นของกรมประมงเลื อ กใช วิ ธี ก ารประเมิ น ตามข อ 4.4.2.1 คื อ ให ผู รั บ การประเมิ น
ประเมินตนเองกอนแลวจึงสรุปผลการประเมินรวมกับผูประเมิน
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บทที่ 5
การแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา
ในบทนีจ้ ะกลาวถึงการแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษาที่ผูประเมินจะสามารถชวย
ผูรับการประเมินในการปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการในอนาคต
5.1 การแจงผลการประเมิน
หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินตองแจงผลการประเมิน
ดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูรับการประเมินทราบ การแจงผลการประเมินนี้จะตองดําเนินการ 2 กรณี
คือ การแจงผลการประเมินเปนรายบุคคลและการแจงผลการประเมินเฉพาะผูมีผลงานดีเดนและดีมาก
5.1.1 การแจงผลการประเมินรายบุคคล
การแจงผลการประเมินเปนรายบุคคล พรอมใหคําปรึกษา แนะนําเพื่อนําไปสูการพัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งพฤติกรรม กอนเขาสูวงจรของการปฏิบัติราชการในรอบปงบประมาณใหม
ตอไป ซึ่งในการแจงผลการประเมินกรณีนี้ตองใหผูรับการประเมินลงนามรับทราบดวย
5.1.1.1 ขั้นตอนการดําเนินการ
- แบบสรุปการประเมินผล

ผูประเมิน

ผูประเมินเตรียมเอกสารประกอบการแจงผล
ผูประเมินแจงวันนัดหมายการแจงผล
ณ วันนัดหมาย
- แจงผลการประเมิน
- ใหคําปรึกษาแนะนําเพิ่มเติม

การปฏิบัติราชการ
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน
- แบบประเมินสมรรถนะ
- หลักฐาน/คําแนะนํา

ผูรับการประเมิน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ไมยอมรับผลการประเมิน
ไมยินยอมลงนาม
รับทราบผลการประเมิน
(ผูประเมินใหพยาน
ลงนามยืนยันการแจงผล)

ยอมรับผลการประเมิน
ลงนามรับทราบผลการประเมิน
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5.1.1.2 สาระสําคัญที่ผูประเมินควรแจงตอผูรับการประเมิน
- แจงผลคะแนนรวมผลการประเมินที่ผูรับการประเมินรายนั้นๆ ไดรับ ทั้งในสวน
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน และคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ วาไดคะแนนรวมอยู
ในระดับใด เชน ดีเดน ดีมาก ดี เปนตน
- ชี้ใหเห็นจุดเดนและประเด็นที่ผูรับการประเมินควรตองพัฒนาเพิ่มเติมใหดียิ่งขึ้น
ในสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
- ชี้ใหเห็นจุดเดน และแนะนําแนวทางที่ผูรับการ
ประเมินจะพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้นตอไป
- หารือแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม
ผูไดรับการประเมินไดคะแนน ระดับพอใชหรือตอง - ชี้แนะประเด็นขอบกพรองที่ตองไดรับการ
ปรับปรุงแกไขทั้งในสวนของงานและพฤติกรรม
ปรับปรุง
- หาจุดเดนเพือ่ กระตุนใหผรู ับการประเมินมีกําลังใจ
ปฏิบัติหนาที่ตอ ไป
- หารือเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนางาน และ
พฤติกรรม
ผูไดรับการประเมินไดคะแนน ระดับดี ขึน้ ไป

5.1.2 การแจงผลการประเมินระดับดีเดน และดีมาก
เมื่อสํานัก/กอง พิจารณาผลการประเมินเสร็จสิ้นแลวใหประกาศแจงผลการประเมินเฉพาะ
ผูมีผลงานดีเดนและดีมากใหทราบทั่วกันในระดับสํานัก/กอง เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน
และเปนการยกยอง ชมเชยผูที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเดนและดีมากใหเปนที่ประจักษโดยทั่วกัน
5.2 แนวทางการใหคําปรึกษาหารือแกผูรับการประเมิน
ในชวงของการแจงผลการประเมินเปนการเปดโอกาสใหผูประเมินและผูรับการประเมินหารือ
รวมกันเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงพฤติกรรม รวมทั้งยังเปนชวงเวลาของการติชม และกระตุนใหผูรับการ
ประเมินพัฒนาตนเอง สิ่งสําคัญที่ตองคํานึง คือ การใหคําปรึกษาที่ดีนั้นตองทําดวยวิธีที่แตกตางกันตาม
ผลงานหรือตามศักยภาพของผูรับการประเมิน ทั้งยังตองระมัดระวังแมในกรณีของการแสดงความชื่นชม
ผูรับการประเมินที่มีผลการปฏิบัติราชการดี นอกจากนี้ผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินควรจะตองเตรียมตัว
เพื่อรับมือกับบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในสถานการณของการแจงผลการประเมินดวย
5.2.1 แนวทางและขอพึงระวังในการใหคาํ ติชมผูรับการประเมิน
5.2.1.1 พึงระลึกเสมอวา การแสดงความชื่นชมผลงานดีเปนการเนนยํ้า และใหรางวัล
รวมทั้งเปนการเสริมแรง/กําลังใจ เพื่อใหผูไดรับคําชมอยากแสดงผลงานเชนนัน้ ในโอกาสตอไป
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5.2.1.2 คําชมตองจริงใจ เฉพาะเจาะจงวาชมเรื่องอะไร และใหคําชมเฉพาะในเรื่องที่บุคคล
ผูรับคําชมเปนผูลําบากตรากตรําสรางผลงานนั้นขึ้นมาจริง
5.2.1.3 คําชม/การใหความดีความชอบตอบแทนผลงานดี เปนการสรางความเชื่อมั่นใน
ตนเองแกผูรับการประเมินและเปนแรงบันดาลใจที่มีอิทธิพลยิ่ง
5.2.1.4 การติชมตองเนนที่เหตุการณซึ่งเฉพาะเจาะจงและสามารถแสดงใหเห็นชัดถึงการ
ปรับปรุงพัฒนาได
5.2.1.5 เนนการติชมผลงานหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับงาน ไมใชนิสัยสวนตัวของผูรับ
การประเมินซึ่งอาจไมมีผลตองาน
5.2.1.6 ผูรับคําติชมอาจคิดวามีความหมายแฝงอื่นๆ มากกวาที่ผูพูดไดแสดงออกดวยวาจา
เมื่อใหคําติชมจึงควรใสใจดวยวาผูรับคําติชมมีปฏิกิริยาอยางไร
5.2.2 สิ่งที่ไมควรทําในการใหคําปรึกษา แนะนํา ในการแจงผลการประเมิน
5.2.2.1 ไมรับฟงความคิดเห็นผูรับการประเมิน คิดวาตนเองรูดวี าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผูรับ
การประเมิน คืออะไร และ คิดวารูดวี าสถานการณที่เกิดขึน้ คืออะไร
5.2.2.2 กลาวแนะนํากวางๆ วาใหทํางานดีขึ้นและมากขึ้น
5.2.2.3 แสดงความไมมั่นใจตอความสามารถของผูรับการประเมิน
5.2.2.4 ใหแตคําปรึกษาชี้แนะเชิงลบ
5.2.3 บทบาทของผูรับการประเมินในการรับฟงคําปรึกษาแนะนํา
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 สิ่งที่เขาประสบและ
เปนความคิดเห็นของเขา ดังนั้นจึงไมมีประโยชนที่จะเถียงเพื่อเอาชนะ เนื่องจากการรับฟงความเห็นของ
ผูบังคับบัญชาและการพูดคุย ลักษณะนี้จะเปนประโยชนในแงของการพัฒนา การโตเถียงจะทําให
ผูบังคับบัญชาไมสามารถใชเวลาในการใหคําปรึกษาชี้แนะไดอยางเต็มที่
5.2.3.5 พิจารณาไตรตรองคําปรึกษาชี้แนะที่ไดรับวาเคยไดรับคําปรึกษาชี้แนะในลักษณะ
นี้หรือไม หรือพิจารณาถามตัวเองวาเคยไดรับการชี้แนะในลักษณะนี้หรือไม และตองการจะใชประโยชน
จากการชี้แนะนี้หรือไม จะเกิดอะไรขึ้นถาตนเองไมสนใจคําชี้แนะนี้ และจะสามารถใชประโยชนจากคํา
ชี้แนะนี้ใหเกิดประสิทธิภาพกับการทํางานไดมากที่สุดอยางไร
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บทที่ 6
สรุปการดําเนินการในแตละรอบการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตลอดชวงรอบการประเมิน (6 เดือน) เริ่มตั้งแตขั้นตอนการ
วางแผนรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมินในการจัดทําตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ไปจนถึง
ขั้นตอนการประเมิ นผลเมื่อครบรอบการประเมิ น ในบทนี้จึงขอสรุ ปการดําเนิ นการในแตละชว งการ
ประเมินซึ่งแบงไดเปน 3 ชวง คือ เริ่มรอบการประเมิน ระหวางรอบการประเมิน และครบรอบการ
ประเมิน โดยจะอธิบายพรอมกับการใชแบบฟอรมตางๆ ไวดวย
6.1 ชวงที่ 1 : เมื่อเริ่มรอบการประเมิน
เมื่อเริ่มรอบการประเมินหนึ่งๆ ผูรับการประเมินจะทําความตกลงรวมกับผูประเมินเกีย่ วกับ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะเกิดขึ้นในชวงรอบการประเมินนั้น โดยตองมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
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 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหผูรบั การประเมินกรอกขอมูล
ตามแบบฟอรมโดยยังไมตองลงนามและใหคะแนน

6.1.3 แบบฟอรมที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให
ผูรับการประเมินกรอกขอมูลตามแบบฟอรมโดยยังไมตอ งลงนามและใหคะแนน
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6.1.4 แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรมประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
โดยตนเอง ใหผูรับการประเมินกรอกขอมูลตามแบบฟอรม โดยยังไมตองลงนาม ลงวันที่ และใหคะแนน

6.1.5 แบบฟอรมที่ 5 แบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหผูรับการประเมิน
กรอกขอมูลตามแบบฟอรมใหครบทุกหัวขอ 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 ชวงที่ 2 : ระหวางรอบการประเมิน
ในระหวางรอบการประเมินเปนชวงเวลาที่ผูรับการประเมิน ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลงาน
ตามที่ไดตกลงรวมกันไวเมื่อเริ่มตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินพึงติดตามงานที่รับผิดชอบ พิจารณา
ปญหาและแนวทางแกไข ปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา/ผูประเมินในการแกไขปญหาใหลุลวง เพื่อใหการ
ปฏิบัติราชการบรรลุผลตามที่ไดตกลงกันไว พรอมทั้งควรพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของตนวา
สามารถทําไดเทากับหรือดีกวาระดับสมรรถนะของตําแหนงหรือไม และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือพัฒนา
ตนเองเพื่อใหมีพฤติกรรมหรือสมรรถนะตามที่ควรจะเปน เนื่องจากงานของภาครัฐเปนงานที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง
ทําใหเปาหมายการปฏิบัติราชการอาจผิดแผกไปจากที่ไดตกลงกันไวเมื่อเริ่มรอบการประเมิน ในกรณีดังกลาว
ผูประเมินอาจใหคําปรึกษาชี้แนะแกผูรับการประเมินในการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด และคาเปาหมายที่ไดตกลงกัน
ไวแตแรกก็ได โดยใหปรับปรุงขอมูลในแบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้
6.2.1 แบบฟอรมที่ 2
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหผูรับการประเมินและ
ผูประเมินปรับปรุงตัวชี้วัดและคาเปาหมายรวมกัน
6.2.2 แบบฟอรมที่ 5 แบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหผูรับการประเมินและ
ผูประเมินปรับปรุงตัวชี้วัดและคาเปาหมายรวมกัน
6.3 ชวงที่ 3: เมื่อครบรอบการประเมิน
เมื่อครบรอบการประเมิน ผูประเมินจะประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน
โดยพิจารณาตามองคประกอบ คือ การประเมินดานผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหอางอิงตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่
ระบุอยูในแบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงานและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สําหรับการประเมิน
ดานสมรรถนะ ใหผูประเมินพิจารณาพฤติกรรมของผูรับการประเมินที่แสดงใหเห็นเทียบกับระดับที่
คาดหวังและเกณฑการใหคะแนน โดยใหผูประเมินกรอกขอมูลและดําเนินการ ดังนี้
6.3.1 แบบฟอรมที่ 1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- ใหผูประเมินนําคะแนนจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบฟอรมที่ 2)
และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (แบบฟอรมที่ 3) มากรอกในแบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบฟอรมที่ 1 ในหนา 2 สวนที่ 2) จากนั้นจึงคํานวณคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
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- ผู ป ระเมินเสนอผลการประเมิน ให ผูบังคับบัญ ชาเหนือขึ้นไปตามลํ าดับชั้ น
(แบบฟอรมที่ 1 ในหนา 3 สวนที่ 4) กอนเสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานพิจารณา
- ผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยให
ผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ไมยินยอมรับทราบใหมีขาราชการอยางนอย
1 คนลงลายมือชื่อเปนพยาน (แบบฟอรมที่ 1 ในหนา 3 สวนที่ 4)
- ผู ป ระเมิ น ให คํ า ปรึ ก ษา ชี้ แ นะแนวทางปรั บ ปรุ ง และให ร วมกั บผู รั บการ
ประเมินทําการวิเคราะหผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล (แบบฟอรมที่ 1 ในหนา 2 สวนที่ 3)

- ผูประเมินสงตนฉบับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหกองการ
เจาหนาที่ และจัดเก็บสําเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการไวที่หนวยงานที่ผูนั้นสังกัดอยางนอย
2 รอบการประเมิน
6.3.2 แบบฟอรมที่ 2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ใหผูประเมินประเมินและใหคะแนนโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึน้ จริง
กับคาเปาหมาย หากผลงานตรงกับคาเปาหมายใดก็ใหคะแนนไปตามนั้น
- คํานวณคะแนนการประเมินของตัวชี้วดั แตละตัว ดังนี้
คะแนน (ค) = คะแนน (ก) x น้ําหนัก (ข)
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จากนั้นใหรวมคะแนนของทุกตัวชีว้ ัดและแปลงคะแนนที่ผูรับการประเมินไดรับเปนฐานคะแนนเต็ม 100
คะแนน โดยการนํา 20 มาคูณกับคะแนนรวม (ค) แลวลงนามผูประเมิน และเมื่อแจงผลการประเมินกับ
ผูรับการประเมินก็ใหผูรับการประเมินลงนามดวย

นําคะแนนสวนนี้ไปกรอกในแบบฟอรมที่ 1
สวนที่ 2 (ผลสัมฤทธิ์ของงาน)

- ใหทุกหนวยงานจัดเก็บสําเนาแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ไวที่หนวยงานที่ผูนั้น
สังกัดอยางนอย 2 รอบการประเมิน
6.3.3 แบบฟอรมที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
- ใหผูประเมินประเมินและใหคะแนนสมรรถนะ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินที่แสดงออกตลอดชวงรอบการประเมิน โดยใชมาตรวัดแบบ Rating
Scale ซึ่งเปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่สังเกตไดของผูรับการประเมินกับพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนดไวใน
สมรรถนะที่คาดหวังตามระดับตําแหนงของผูรับการประเมิน แลวใหคะแนนตามเกณฑการประเมินที่
กําหนดในแบบฟอรมที่ 3
- คํานวณคะแนนการประเมินของสมรรถนะแตละตัว ดังนี้
คะแนน (ค) = คะแนน (ก) x น้ําหนัก (ข)
จากนั้นใหรวมคะแนนของทุกสมรรถนะและแปลงคะแนนที่ผูรับการประเมินไดรับเปนฐานคะแนนเต็ม
100 คะแนน โดยการนํา 20 มาคูณกับคะแนนรวม (ค) แลวลงนามผูประเมิน และเมื่อแจงผลการประเมิน
กับผูรับการประเมินก็ใหผูรับการประเมินลงนามดวย
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นําคะแนนสวนนี้ไปกรอกในแบบฟอรมที่ 1
สวนที่ 2 (พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ)

ทั้ งนี้ กํา หนดใหผูรับ การประเมิน ประเมิ น ตนเองกอ นตามแบบฟอร ม ที่ 4 แลว จึ ง
สรุปผลการประเมินรวมกับผูประเมินตามแบบฟอรมนี้
- ให ทุ ก หน ว ยงานจั ด เก็ บ สํ า เนาแบบประเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ
สมรรถนะ ไวที่หนวยงานที่ผูนั้นสังกัดอยางนอย 2 รอบการประเมิน
6.3.4 แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรมประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดย
ตนเอง
- ใหผูรับการประเมินประเมินตนเองกอนโดยใชมาตรวัดแบบ Rating Scale ซึ่งเปน
การพิ จ ารณาพฤติ ก รรมตนเองเทีย บกั บ พฤติก รรมบ งชี้ ที่กํ า หนดไวในสมรรถนะที่ค าดหวัง ตามระดั บ
ตําแหนงของตน แลวใหคะแนนตามเกณฑการประเมินที่กําหนดในแบบฟอรมที่ 3
- คํานวณคะแนนการประเมินของสมรรถนะแตละตัว ดังนี้
คะแนน (ค) = คะแนน (ก) x น้ําหนัก (ข)
จากนั้นใหรวมคะแนนของทุกสมรรถนะและแปลงคะแนนที่ผูรับการประเมินไดรับเปนฐานคะแนนเต็ม
100 คะแนน โดยการนํา 20 มาคูณกับคะแนนรวม (ค) พรอมทั้งลงนาม ลงวันที่ กอนไปสรุปผลการ
ประเมินสมรรถนะรวมกับผูประเมินตามแบบฟอรมที่ 3
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- ใหทกุ หนวยงานจัดเก็บสําเนาแบบฟอรมประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะโดยตนเอง ไวทหี่ นวยงานที่ผนู ั้นสังกัดอยางนอย 2 รอบการประเมิน
6.4 สรุปแบบฟอรมที่ใชในการประเมิน
แบบฟอรมที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบดวย 6 สวน โดยแตละสวนจะใชใน
ชวงเวลาทีแ่ ตกตางกัน ดังนี้
ชวงเวลาของการประเมิน
ชวงตนรอบการประเมิน

แบบฟอรม
แบบฟอรมที่ 1 แบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แบบฟอรมที่ 2 แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

จุดประสงค
ระบุรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับผูรับการประเมินในสวนที่ 1
ระบุตัวชีว้ ัดและคาเปาหมายที่ได
ทําการตกลงกันไวในแบบฟอรม
ขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อ
ใชประเมินเมือ่ ครบรอบการ
ประเมิน
แบบฟอรมที่ 3 แบบประเมิน
ระบุระดับของสมรรถนะที่
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ คาดหวัง
สมรรถนะ
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ชวงเวลาของการประเมิน

ชวงระหวางรอบการประเมิน

ชวงสิ้นรอบการประเมิน

แบบฟอรม
แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรม
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะโดยตนเอง
แบบฟอรมที่ 5 แบบฟอรม
ขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน

แบบฟอรมที่ 2 แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
แบบฟอรมที่ 5 แบบฟอรม
ขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน
แบบฟอรมที่ 1 แบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

จุดประสงค
ระบุระดับของสมรรถนะที่
คาดหวัง เพื่อใชประเมินเมื่อ
ครบรอบการประเมิน
ระบุตัวชีว้ ัดและคาเปาหมาย ที่ได
ตกลงรวมกันระหวางผูประเมิน
กับผูรับการประเมิน พรอมทั้ง
ระบุวันที่ และลงนามรับทราบทั้ง
2 ฝาย
ระบุตัวชีว้ ัดและคาเปาหมายที่มี
การเปลี่ยนแปลงระหวางรอบการ
ประเมิน
- นําผลคะแนนการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะมา
สรุปผลการประเมิน
- เสนอผูบังคับบัญชาลงนาม
ตามลําดับชั้น
- ผูประเมินและผูรับการประเมิน
รวมกันจัดทําแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคลของผูรับ
การประเมิน
สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน
สรุปผลการประเมินสมรรถนะ

แบบฟอรมที่ 2 แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
แบบฟอรมที่ 3 แบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ
แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรม
ประเมินสมรรถนะโดยตนเอง
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
กอนสรุปผลรวมกับผูประเมิน
ราชการหรือสมรรถนะโดยตนเอง
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
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(นายปรี ชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
สํานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๓๑
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญ
(ตามหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒)
-----------------------เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพื่อให้การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิราชการเป็ นไปโดยโปร่ งใส เป็ นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ก.พ. จึ ง กํา หนดหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ร าชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อน
สามัญนี้ ให้ใช้สําหรับการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการสําหรับรอบการประเมินตั้งแต่วนั ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ได้แก่
(๑) นายกรัฐมนตรี สําหรั บปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่ วนราชการ
ระดับกรมที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี เจ้าสังกัดสําหรับปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม
ที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
(๓) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรื อปลัดกระทรวง สําหรับหัวหน้าส่ วนราชการ
ตาม (๔) และ (๕) และข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยู่ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรั ฐมนตรี
หรื อสํานักงานปลัดกระทรวง
(๔) หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ น
บังคับบัญชา ยกเว้น กรณี การประเมินตาม (๙) (๑๐) และ (๑๑)
(๕) หัวหน้าส่ วนราชการซึ่ งไม่มีฐานะเป็ นกรม แต่มีผบู ้ งั คับบัญชาเป็ นอธิ บดี
หรื อตําแหน่ งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็ นอธิ บดี สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยู่ใน
บังคับบัญชา
(๖) เลขานุการรัฐมนตรี สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา
(๗) ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสํานัก กอง หรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสํานักหรื อกอง สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา

๒
(๘) ปลัดจังหวัด และ หัวหน้าส่ วนราชการประจําจังหวัด สําหรั บข้าราชการ
พลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา ยกเว้นปลัดอําเภอ หัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอ และ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชาของหัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอ
(๙) นายอําเภอสําหรับปลัดอําเภอ และหัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอ
(๑๐) ปลัดอําเภอ และหัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอสําหรับข้าราชการพลเรื อน
สามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา
(๑๑) ผูบ้ งั คับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาตาม (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรื อ (๑๐) แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่เป็ นการประเมินรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่ วนราชการ
ประจําจังหวัด การประเมินข้าราชการพลเรื อนสามัญผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรื อ
ปฏิบตั ิราชการในส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานอื่น หรื อการประเมินข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ที่ มิใช่ บุคคลในคณะผูแ้ ทนซึ่ งประจําอยู่ในต่างประเทศ ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการหรื อหัวหน้าหน่วยงานที่ผรู ้ ับการประเมินไปช่วยราชการหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
หรื อหัวหน้าคณะผูแ้ ทน แล้วแต่กรณี เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของ
ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ประเมิน
ข้อ ๓ การประเมิ นผลการปฏิ บ ัติ ราชการ ให้ ด ําเนิ นการประเมิ นปี ละ ๒ รอบ ตาม
ปี งบประมาณ ดังนี้
รอบที่ ๑ เป็ นการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุ ลาคม ถึ ง
๓๑ มีนาคม
รอบที่ ๒ เป็ นการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึ ง
๓๐ กันยายน
ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรื อสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ ของงาน
จะต้องมีสดั ส่ วนคะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน ให้ประเมินจาก ปริ มาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ ว
หรื อตรงตามเวลาที่กาํ หนด หรื อความประหยัด หรื อความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากร

๓
พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กําหนด
และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิราชการตามที่ส่วนราชการกําหนด
ส่ วนราชการอาจกําหนดองค์ประกอบการประเมินอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
กับลักษณะงานและสภาพการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญในตําแหน่งต่างๆ ก็ได้
ในกรณี ที่เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ที่ อยู่ระหว่างทดลองปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการ หรื อมี ระยะเวลาทดลองปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการอยู่ใน
ระหว่างรอบการประเมิ น ให้ประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ของงานและพฤติ กรรมการปฏิ บ ัติ ราชการ
โดยมีสดั ส่ วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐
ข้อ ๕ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ส่วนราชการนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็ น ๕ ระดับ
คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุ ง แต่ส่วนราชการอาจกําหนดให้แบ่งกลุ่มมากกว่า ๕ ระดับ
ก็ได้
ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ให้เป็ นดุลพินิจของส่ วนราชการที่จะกําหนด
แต่คะแนนตํ่าสุ ดของระดับพอใช้ตอ้ งไม่ต่าํ กว่าร้อยละ ๖๐
ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้
เป็ นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการที่ส่วนราชการกําหนด
สรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการให้เป็ นไปตามแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์น้ ี
ในกรณี ที่ส่วนราชการเห็นควรจัดทําแบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเป็ นอย่างอื่น
เพื่ อให้สอดคล้องกับลักษณะงานของส่ วนราชการของตน หรื อในกรณี ที่ อ.ก.พ. กระทรวง
เห็นควรจัดทําแบบสรุ ปผลการประเมินของผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทบริ หารในกระทรวงของตน
เป็ นอย่างอื่น ก็ให้กระทําได้ แต่ท้ งั นี้ ต้องมีสาระไม่นอ้ ยกว่าแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์น้ ี
ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน
และหลักฐานแสดงความสําเร็ จของงาน และพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ ราชการหรื อสมรรถนะ
ของผูร้ ับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการบริ หารทรัพยากรบุคคลในเรื่ องต่าง ๆ
สําหรับแบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาเก็บสําเนา
ไว้ที่สาํ นัก กอง หรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรื อกองที่ผนู ้ ้ นั สังกัด
เป็ นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ

๔
ส่ วนราชการ จัด เก็ บ ต้น ฉบับ ไว้ใ นแฟ้ มประวัติ ข ้า ราชการ หรื อ จัด เก็ บ ในรู ป แบบอื่ น ตาม
ความเหมาะสมก็ได้
ข้อ ๘ ผลการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัด
ให้ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และผูบ้ งั คับบัญชานําไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อน
เงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจด้านการบริ หาร
ทรั พยากรบุคคลในเรื่ องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจําปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่างๆ
ด้วยก็ได้
ข้อ ๙ การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ให้ดาํ เนิ นการ
ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนเริ่ มรอบการประเมินหรื อในช่วงเริ่ มรอบการประเมินให้ส่วนราชการ
ระดับกรมหรื อจังหวัด ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการให้ขา้ ราชการ
พลเรื อนสามัญในสังกัดทราบโดยทัว่ กัน
(๒) ในแต่ ล ะรอบการประเมิ น ให้ผูป้ ระเมิ น และผูร้ ั บ การประเมิ น กํา หนด
ข้อตกลงร่ วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ กําหนดดัชนี
ชี้ วดั หรื อหลักฐานบ่งชี้ ความสําเร็ จของงานอย่างเป็ นรู ปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
สําหรับการกําหนดดัชนี ช้ ี วดั ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดตัวชี้ วดั จากบนลงล่างเป็ นหลักก่อน
ในกรณี ที่ไม่อาจดําเนิ นการได้หรื อไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดดัชนี ช้ ีวดั วิธีใดวิธีหนึ่ ง
หรื อหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรื อเพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรื อสมรรถนะในการปฏิบตั ิ
ราชการ ทั้งนี้ ตามแบบที่ส่วนราชการกําหนด
(๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผูป้ ระเมินตามข้อ ๒ ประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของผูร้ ั บการประเมิ นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลง
ที่ได้ทาํ ไว้กบั ผูร้ ับการประเมิน
(๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผปู ้ ระเมินตามข้อ ๒ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ผูร้ ับการประเมินเพื่อการปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนาเพื่อนําไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ ของงาน และพฤติกรรม
หรื อสมรรถนะในการปฏิบตั ิราชการ และเมื่อสิ้ นรอบการประเมินผูป้ ระเมินดังกล่าวกับผูร้ ับ

๕
การประเมิ น ควรร่ วมกันทําการวิ เคราะห์ ผลสําเร็ จของงาน และพฤติ กรรมหรื อสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิราชการ เพื่อหาความจําเป็ นในการพัฒนาเป็ นรายบุคคลด้วย
(๕) ในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการในแต่ละครั้ง ให้ผปู ้ ระเมินตามข้อ ๒
แจ้งผลการประเมินให้ผรู้ ับการประเมินทราบเป็ นรายบุคคล โดยให้ผรู ้ ับการประเมินลงลายมือชื่อ
รั บ ทราบผลการประเมิ น กรณี ที่ ผูร้ ั บ การประเมิ น ไม่ ยิน ยอมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบผลการ
ประเมิน ให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญอย่างน้อยหนึ่งคนในส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดนั้น
ลงลายมือชื่อเป็ นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(๖) ให้ผูป้ ระเมิ น ตามข้อ ๒ ประกาศรายชื่ อ ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ ผูม้ ี
ผลการปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิ ดเผยให้ทราบโดยทัว่ กัน เพื่อเป็ นการ
ยกย่องชมเชยและสร้ างแรงจูงใจให้พฒั นาผลการปฏิ บตั ิ ราชการในรอบการประเมิ นต่อไป
ให้ดีย่ิงขึ้ น สําหรั บส่ วนราชการที่ มีการกําหนดระดับผลการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
เกิ นกว่า ๕ ระดับ ให้ผูป้ ระเมิ นประกาศรายชื่ อผูม้ ี ผลการปฏิ บตั ิ ราชการอยู่ในระดับสู งกว่า
ระดับดีข้ ึนไป
(๗) ให้ผูป้ ระเมินตามข้อ ๒ (๗) หรื อ (๘) โดยความเห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ ง ถ้ามี จัดส่ งผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ
ข้าราชการในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลัน่ กรองผลการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ก่อนนําเสนอต่อหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัด
ข้อ ๑๐ เพื่อให้มี กลไกสนับสนุ นความโปร่ งใสและเป็ นธรรมในการประเมิ นผลการ
ปฏิ บตั ิ ราชการ ให้หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรอง
ผลการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ทําหน้าที่พิจารณาเสนอ
ความเห็ นเกี่ ยวกับมาตรฐานและความเป็ นธรรมของการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัด โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการกลัน่ กรองผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการ
พลเรื อนสามัญระดับกรม มีหน้าที่ เสนอความเห็ นเกี่ ยวกับผลการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการ
ของข้าราชการพลเรื อนสามัญประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททัว่ ไปทุกระดับ
ประกอบด้วย รองหัวหน้าส่ วนราชการผูร้ ับผิดชอบงานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
ส่ วนราชการเป็ นประธานกรรมการ ข้าราชการพลเรื อนสามัญในส่ วนราชการนั้นตามที่หวั หน้า

๖
ส่ วนราชการเห็นสมควร ไม่นอ้ ยกว่า ๔ คน เป็ นกรรมการ และให้หวั หน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ของส่ วนราชการเป็ นเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการกลั่น กรองผลการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ร าชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับจังหวัด มีหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ ยวกับผลการประเมินผล
การปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญผูด้ าํ รงตําแหน่ งในราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค
ในจัง หวัด นั้น ๆ ยกเว้น รองผูว้ ่า ราชการจัง หวัด ปลัด จัง หวัด และผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง หัว หน้า
ส่ วนราชการประจําจังหวัด ประกอบด้วย รองผูว้ ่าราชการจังหวัดผูร้ ับผิดชอบงานด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ ข้าราชการพลเรื อนสามัญในราชการบริ หาร
ส่ วนภูมิภาคในจังหวัดนั้นตามที่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเห็นสมควร ไม่นอ้ ยกว่า ๔ คน เป็ นกรรมการ
และให้หวั หน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเป็ นเลขานุการ
ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์น้ ี ให้ใช้กบั การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ทุกประเภท
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่มีความจําเป็ น เนื่ องจากลักษณะงาน สภาพการปฏิบตั ิราชการ หรื อ
มีเหตุผลอันสมควร สํานักงาน ก.พ. อาจร่ วมกับส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเพิ่มเติมเป็ นการเฉพาะตามที่เห็นสมควร
ก็ได้
****************

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูร้ บั การประเมิ น
รอบการประเมิน

 รอบที่ ๑
 รอบที่ ๒

๑ ตุลาคม
๑ เมษายน

ถึง ๓๑ มีนาคม
ถึง ๓๐ กันยายน

ชื่อผูร้ บั การประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตําแหน่ง
ระดับตําแหน่ง

ประเภทตําแหน่ง
สังกัด

ชื่อผูป้ ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตําแหน่ง

คําชีแ้ จง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการนี้มดี ว้ ยกัน ๓ หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูร้ บั การประเมิน เพือ่ ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวผูร้ บั การประเมิน
ส่วนที่ ๒: สรุปผลการประเมิน ใช้เพือ่ กรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ ์ของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ และ
นํ้าหนักของทัง้ สององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วนที่ ๒ นี้ ยังใช้สาํ หรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบตั ริ าชการรวมด้วย
- สําหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ ์ของงาน ให้นํามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิของงาน
โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
์
- สําหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ ให้นํามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
ส่วนที่ ๓: แผนพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการรายบุคคล ผูป้ ระเมินและผูร้ บั การประเมินร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏิบตั ริ าชการ
ส่วนที่ ๔ การรับทราบผลการประเมิน ผูร้ บั การประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
ส่วนที่ ๕: ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปกลันกรองผลการประเมิ
่
น แผนพัฒนาผลการปฏิบตั ริ าชการ และให้ความเห็น

คําว่า “ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป” สําหรับผูป้ ระเมินตามข้อ ๒ (๙) หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดผูบ้ งั คับบัญชาของผูร้ บั การประเมิน

ส่วนที่ ๒: การสรุปผลการประเมิ น
องค์ประกอบการประเมิน

คะแนน (ก)

นํ้าหนัก (ข)

รวมคะแนน (ก)x(ข)

องค์ประกอบที่ ๑: ผลสัมฤทธิ ์ของงาน
องค์ประกอบที่ ๒: พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ (สมรรถนะ)
องค์ประกอบอื่น (ถ้ามี)
รวม

๑๐๐%

ระดับผลการประเมิน
 ดีเด่น
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
ส่วนที่ ๓: แผนพัฒนาการปฏิ บตั ิ ราชการรายบุคคล
ความรู/้ ทักษะ/ สมรรถนะ
ทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนา

วิธกี ารพัฒนา

ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการ
การพัฒนา

ส่วนที่ ๔: การรับทราบผลการประเมิ น
ผูร้ บั การประเมิ น:
 ได้รบั ทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการ
รายบุคคลแล้ว

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหน่ง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

ผูป้ ระเมิ น:
 ได้แจ้งผลการประเมินและผูร้ บั การประเมินได้ลงนามรับทราบ
 ได้แจ้งผลการประเมินเมือ่ วันที…
่ …..…………………………
แต่ผรู้ บั การประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี…………………….………………………… เป็ นพยาน

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหน่ง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

ลงชื่อ : ……………………………พยาน
ตําแหน่ง : ………….……………..
วันที่ : ……………………….…….
ส่วนที่ ๕: ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึน้ ไป
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึน้ ไป:
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึน้ ไปอีกชัน้ หนึ่ ง (ถ้ามี) :
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหน่ง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหน่ง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

ภาคผนวก ข
ประกาศกรมประมง

ประกาศกรมประมง
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของขาราชการพลเรือนสามัญในกรมประมง
------------------------------------------โดยที่หนังสือสํานักงานก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ กําหนดใหสว นราชการระดับกรมหรือ
จังหวัดประกาศหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติราชการใหขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
ทราบโดยทั่วกัน กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริม่ รอบการประเมิน
ดังนั้น กรมประมงจึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญในกรมประมง สําหรับรอบการประเมินตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553
เปนตนไป ดังนี้
1. การกําหนดผูป ระเมินและผูรับการประเมิน
1.1 กําหนดผูประเมินและผูรับการประเมิน ดังนี้
ผูประเมิน
อธิบดี
ผูอํานวยการระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา
ประมงจังหวัด
ผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมาย

ผูรับการประเมิน
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชา

ในกรณีกําหนดผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประเมิน ใหดําเนินการไดโดยอธิบดี
ผูอํานวยการระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา ประมงจังหวัดแลวแตกรณี มอบหมายใหผูบังคับบัญชาอื่นทําหนาที่
เปนผูประเมิน โดยการจัดทําการมอบหมายการปฏิบัติงานและการประเมินใหผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
เปนลายลักษณอกั ษร

/1.2 กําหนด...

-21.2 กําหนดผูใหขอมูลและความเห็นประกอบการประเมิน ดังนี้
ผูใหขอมูลและความเห็น
ผูวาราชการจังหวัด
หัวหนาสวนราชการ/หนวยงานที่ผูรับการประเมิน
ไปชวยราชการ/ปฏิบัติราชการ

ผูรับการประเมิน
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับมอบหมายใหไป
ชวยราชการหรือปฏิบัติราชการในหนวยงานอื่น

2. รอบการประเมินและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปละ 2 รอบ ตามปงบประมาณ ดังนี้
2.1 รอบที่ 1 เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31
มีนาคมของปถัดไป
2.2 รอบที่ 2 เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30
กันยายน
3. องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ
กําหนดองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2 องคประกอบ คือ
3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว
หรือตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร กําหนดสัดสวนเปน
รอยละ 70
3.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใหประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่
ก.พ. กําหนด และสมรรถนะอื่นๆ ตามที่กรมประมงประกาศขอกําหนดสมรรถนะของขาราชการกรมประมง
กําหนดสัดสวนเปนรอยละ 30
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือมีรอบระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในระหวางรอบการประเมิน ใหประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ
รอยละ 50
4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
4.1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ใหมีการกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ระหวางผูประเมินกับผูร ับการประเมินพิจารณาจากงานที่ปฏิบัติจริงของผูรับการประเมิน
ในแตละรอบการประเมิน โดยใหกําหนดดัชนีชวี้ ัดและคาเปาหมายรายบุคคลที่บงชี้ความสําเร็จของงานอยาง
เปนรูปธรรมชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะงาน ทั้งนี้การกําหนดตัวชี้วัดผลงานตองอางอิงกับงานที่ผูรับ
/การประเมิน...

-3การประเมินรับผิดชอบ ซึ่งอาจมีอยูดวยกัน 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 งานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง (Job Description)
4.1.6 งานที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งกรม/หนังสือสั่งการ
4.1.7 งานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
4.2 การกําหนดคาน้ําหนักตัวชี้วดั
ใหมีการกําหนดสัดสวนคาน้าํ หนักของแตละตัวชีว้ ัดใหมีความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงลําดับความสําคัญของแตละตัวชีว้ ดั น้ําหนักของตัวชี้วดั แตละตัวรวมกันตองเทากับรอยละ 100
4.3 การกําหนดดัชนีชี้วัด
กําหนดใหใชวิธีการถายทอดตัวชีว้ ัดจากบนลงลางเปนหลักกอน ในกรณีที่ไมอาจ
ดําเนินการไดหรือไมเพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดดัชนีชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสม
4.4 การเผยแพรตัวชี้วดั
กําหนดใหเผยแพรตัวชีว้ ัดรายบุคคลทางหนังสือเวียนภายในของแตละสํานัก/กอง
4.5 การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั หรือคาเปาหมาย
ในระหวางรอบการประเมินหากมีเหตุผลความจําเปนหรือเหตุสุดวิสยั อาจสามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั และคาเปาหมายที่ไดมีการตกลงรวมกันตั้งแตตนรอบการประเมินโดยดําเนินการ ดังนี้
4.5.1 ตัวชี้วดั และคาเปาหมายของหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา
ใหเปนอํานาจของอธิบดี
4.5.2 ตัวชี้วดั และคาเปาหมายของผูปฏิบัติงานภายใตสาํ นัก/กองหรือเทียบเทา
ใหเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา
5. หลักเกณฑและวิธีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรือสมรรถนะ
5.1 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
กําหนดใหใชสมรรถนะหลัก 5 ดาน ตามที่ก.พ. กําหนด ดังนี้
5.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
5.1.2 บริการที่ดี
5.1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
5.1.4 ความยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5.1.5 การทํางานเปนทีม
/สําหรับ...

-4สําหรับรายละเอียดสมรรถนะใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศ ทั้งนี้ ในการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 2553 ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดาน สวนการประเมินสมรรถนะ
อื่นๆ เพิม่ เติมนอกเหนือจากสมรรถนะหลักใหประเมินภายหลังจากทีก่ รมประมงประกาศขอกําหนดสมรรถนะ
ของขาราชการกรมประมง
5.2 การกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังและการกําหนดพฤติกรรมบงชี้หรือตัวอยาง
พฤติกรรม
กําหนดระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลักในแตละระดับตําแหนง และพฤติกรรม
บงชี้หรือตัวอยางพฤติกรรมใหเปนไปตามที่ก.พ.กําหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ
5.3 การกําหนดน้ําหนักสมรรถนะ
กําหนดคาน้ําหนักของสมรรถนะหลักเทากับรอยละ 20 ทุกดานสําหรับใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2553 สวนการกําหนดน้ําหนักสมรรถนะในปงบประมาณถัดไป
ใหเปนไปตามประกาศกรมประมง
5.4 วิธีการประเมินสมรรถนะ
ใหผูประเมินใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทีเ่ ดนชัดของผูรบั การประเมิน
และใหประเมินสมรรถนะโดยใชมาตรวัดแบบ Rating Scale ตามเกณฑการประเมินที่กําหนดในแบบฟอรม
ที่ 3 ซึ่งเปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่สังเกตไดของผูรับการประเมินกับพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนดไวในสมรรถนะ
ที่คาดหวังตามระดับตําแหนงของผูรับการประเมิน ทั้งนี้ กําหนดใหผูรับการประเมินประเมินตนเองกอน และ
สรุปผลการประเมินรวมกับผูป ระเมิน
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. แบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตองมีความชัดเจนและมีหลักฐาน โดยใชแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5 ชุด ดังนี้
7.1 แบบฟอรมที่ 1 คือ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใชเพื่อสรุปผลคะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตอนสิ้นรอบการประเมิน และเมื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการแลว ให
ทุกหนวยงานสงตนฉบับแบบสรุปการประเมินใหกองการเจาหนาที่เก็บไวในแฟมประวัติหรือรูปแบบอื่นตาม
ความเหมาะสม สําหรับหนวยงานใหเก็บสําเนาอยางนอย 2 รอบการประเมิน

/7.2 แบบฟอรม...

-57.2 แบบฟอรมที่ 2 คือ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ใชเพื่อระบุตวั ชีว้ ัดและคาเปาหมาย
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตอนสิ้นรอบการประเมิน และเมื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานแลว ใหทุก
หนวยงานสงตนฉบับแบบสรุปการประเมินใหกองการเจาหนาที่เก็บไวในแฟมประวัติหรือรูปแบบอื่นตาม
ความเหมาะสม สําหรับหนวยงานใหเก็บสําเนาอยางนอย 2 รอบการประเมิน
7.3 แบบฟอรมที่ 3 คือ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใชเพื่อ
ระบุสมรรถนะที่ตองประเมินตอนสิน้ รอบการประเมิน และเมือ่ ประเมินสมรรถนะแลว ใหทุกหนวยงานสง
ตนฉบับแบบสรุปการประเมินใหกองการเจาหนาที่เก็บไวในแฟมประวัติหรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม
สําหรับหนวยงานใหเก็บสําเนาอยางนอย 2 รอบการประเมิน
7.4 แบบฟอรมที่ 4 คือ แบบฟอรมประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
โดยตนเอง ใชเพื่อประเมินสมรรถนะตนเองตอนสิ้นรอบการประเมินกอนสรุปผลการประเมินรวมกับผูประเมิน
และเมื่อประเมินสมรรถนะโดยตนเองแลว ใหเก็บไวทหี่ นวยงานที่ผนู ั้นสังกัด
7.5 แบบฟอรมที่ 5 คือ แบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน ใชเพื่อกําหนดตัวชีว้ ดั และ
คาเปาหมายรวมกันระหวางผูป ระเมินกับผูรบั การประเมินตอนตนรอบการประเมิน และหากมีการเปลี่ยน
ตัวชี้วดั หรือคาเปาหมายระหวางรอบการประเมินตองจัดทําใหมใหสอดคลองกัน และเมื่อจัดทําแลวใหเก็บไว
ที่หนวยงานทีผ่ ูนั้นสังกัด
สําหรับรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการใหใชตามแบบฟอรมที่กําหนดตาม
เอกสารแนบทายประกาศ
8. การจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วดั และผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ
หนวยงาน
กําหนดใหหนวยงานเฉพาะในระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทา (ยกเวนกลุม ขึ้นตรงกับอธิบดี)
จัดตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองตัวชีว้ ดั และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อพิจารณาตัวชีว้ ัด
และคาเปาหมาย รวมทั้งผลการประเมิน กอนนําเสนอคณะกรรมการกลัน่ กรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญระดับกรม โดยมีหนาที่และองคประกอบ ดังนี้
8.1 หนาที่ของคณะกรรมการฯ
8.1.1 กลั่นกรองตัวชี้วดั และคาเปาหมายผลการปฏิบัติราชการของขาราชการรายบุคคล
ของขาราชการในสํานัก/กอง หรือเทียบเทา
8.1.2 พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการประเภทวิชาการ
และทั่วไปทุกระดับในหนวยงานนัน้ ๆ

/8.2 คณะกรรมการฯ…

-68.2 คณะกรรมการฯ ประกอบดวย
8.2.1 ผูอํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเทา
8.2.2 ผูอํานวยการสวน/สถาบันหรือหัวหนากลุม/ฝาย
หรือเทียบเทา ไมนอยกวา 3 คน
8.2.3 หัวหนาฝาย/งานบริหารทั่วไป

เปนประธานกรรมการ
เปนกรรมการ

เปนกรรมการและ
เลขานุการ
9. ขั้นตอนการปฏิบัตใิ นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมประมง
เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ประกาศนี้ กําหนดใหผูประเมิน ผูรับการประเมิน และ
ผูเกี่ยวของ ดําเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
กําหนดเวลา
ขั้นตอน
ตนรอบการประเมิน 1. การจัดทําดัชนีชี้วดั รายบุคคล
1.1 ผูประเมินแจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินตาม
ประกาศของกรมประมงใหผรู ับการประเมินทราบ
1.2 การจัดทําดัชนีชี้วัดรายบุคคล
โดยผูประเมินและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และใหมีการลงนามรับทราบขอตกลงการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ตามแบบฟอรมที่ 5
ระหวางรอบการ 2. ผูประเมินแตละระดับติดตามและใหคําปรึกษา
2.1 ผูประเมินแตละระดับใหคําปรึกษา แนะนํา และ
ประเมิน
สอนงานแกผรู ับการประเมิน
2.2 ผูประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน
เปนระยะและพัฒนาผูรับการประเมินใหมสี มรรถนะที่
เหมาะสม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายที่
วางไว
2.3 กรณีมีเหตุผลความจําเปนหรือเหตุสดุ วิสัย อาจสามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั และคาเปาหมายที่ไดมีการตกลงรวมกัน
ตั้งแตตนรอบการประเมิน โดยใหผูรับการประเมินทําความ
ตกลงกับผูประเมินใหม และใหอํานาจการอนุมัติเปนของ

รอบที่ 1
ตุลาคม

รอบที่ 2
เมษายน

ตุลาคมมีนาคม

เมษายนกันยายน

-7กําหนดเวลา

ขั้นตอน
- อธิบดี กรณีตัวชี้วดั และคาเปาหมายของหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา
- หัวหนาหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทา
กรณีตวั ชี้วัดและคาเปาหมายของผูปฏิบัติงานภายใตสํานัก/
กองหรือเทียบเทา
สิ้นรอบการประเมิน 3. การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและใหคะแนน
3.1 ผูประเมินดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูรับการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินของกรม
ประมงภายในวงเงินเลื่อนเงินเดือนทีก่ รมจัดสรรให แลว
เสนอผลการประเมินใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เพื่อ
พิจารณาผลการประเมินตามลําดับชั้น
3.2 เสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัด
และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
พิจารณา
4. เสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
ระดับกรม
ใหทุกหนวยงานสงแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหกองการเจาหนาที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนสามัญระดับกรม
5. แจงผลการประเมิน
5.1 ผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบ
เปนรายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ
ผลการประเมิน กรณีที่ไมยนิ ยอมรับทราบใหมีขาราชการ
อยางนอย 1 คนลงลายมือชื่อเปนพยาน
5.2 ผูประเมินใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทางปรับปรุง และให
รวมกับผูรับการประเมินทําการวิเคราะหผลสําเร็จของงาน และ
พฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล

รอบที่ 1

รอบที่ 2

1-15
มีนาคม

1-15
กันยายน

16-31
มีนาคม

16-30
กันยายน

16-31
มีนาคม

16-30
กันยายน

-816-31

16-30

ภาคผนวก ค
พจนานุกรมสมรรถนะหลักแบงตามประเภทและระดับ
ตําแหนงของกรมประมง

พจนานุกรมสมรรถนะหลักแบงตามประเภทและระดับตําแหนง
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
คําจํากัดความ : ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปน
ผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึง
การสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใด
สามารถกระทําไดมากอน
ประเภท

ระดับตําแหนง

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ

วิชาการ

ทั่วไป
วิชาการ

อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ชํานาญการ

วิชาการ
อํานวยการ

ชํานาญการพิเศษ
ตน

วิชาการ
อํานวยการ

เชี่ยวชาญ
สูง

วิชาการ

ทรงคุณวุฒิ

ระดับ/ตัวอยางพฤติกรรม
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหดี
• พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตอง
• พยายามปฏิบัตงิ านใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
• มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
• แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมาย
ที่วางไว
• กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดี
• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน
• ทํางานไดตามเปาหมายทีผ่ ูบังคับบัญชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตอง เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อใหได
ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทาํ งานไดดขี ึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทําให
ผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น
• เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวาจะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกําหนดเปาหมาย รวมทั้ง
พัฒนางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
• กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยาก เพื่อใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด
• พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางไมเคยมีผูใด
ทําไดมากอน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกลาตัดสินใจ แมวาการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน หรือสวนราชการ
• ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน และดําเนินการ เพื่อใหภาครัฐและ
ประชาชนไดประโยชนสูงสุด
• บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของ
หนวยงานตามที่วางแผนไว

2. บริการที่ดี (Service Mind)
คําจํากัดความ : ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชน ขาราชการ หรือ
หนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
ประเภท

ระดับตําแหนง

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ

วิชาการ

ทั่วไป
วิชาการ

อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ชํานาญการ

วิชาการ
อํานวยการ

ชํานาญการพิเศษ
ตน

วิชาการ
อํานวยการ

เชี่ยวชาญ
สูง

วิชาการ

ทรงคุณวุฒิ

ระดับ/ตัวอยางพฤติกรรม
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการไดดวยความเต็มใจ
• ใหการบริการที่เปนมิตร สุภาพ
• ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ
• แจงใหผรู ับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยู
• ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการ
ที่ตอเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ
• รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึน้ แกผูรับบริการอยางรวดเร็ว
ไมบายเบี่ยง ไมแกตัว หรือปดภาระ
• ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆ ในการใหบริการไปพัฒนา
การใหบริการใหดียิ่งขึ้น
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหบริการที่เกินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือ
ความพยายามอยางมาก
• ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ
• ใหขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบริการ
แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอน
• นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชนสูงสุด
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริง
ของผูรับบริการได
• เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหบริการไดตรงตามความตองการ
ที่แทจริงของผูรบั บริการ
• ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผรู ับบริการ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการ
ที่แทจริงของผูรบั บริการ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริงใหแก
ผูรับบริการ
• คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอน
การใหบริการ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ
• เปนที่ปรึกษาทีม่ ีสวนชวยในการตัดสินใจที่ผูรับบริการไววางใจ
• สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผรู ับบริการตองการใหสอดคลองกับ
ความจําเปน ปญหา โอกาส เพื่อเปนประโยชนอยางแทจริงของผูรบั บริการ

3. การสั่งสมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ (Expertise)
คําจํากัดความ : ความสนใจใฝรู สั่งสม ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยการศึกษา
คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรูเ ชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ประเภท

ระดับตําแหนง

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ

วิชาการ

ทั่วไป
วิชาการ

อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ชํานาญการ

วิชาการ
อํานวยการ

ชํานาญการพิเศษ
ตน

วิชาการ
อํานวยการ

เชี่ยวชาญ
สูง

วิชาการ

ทรงคุณวุฒิ

ระดับ/ตัวอยางพฤติกรรม
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวของ
• ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
• พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น
• ติดตามเทคโนโลยี และความรูใ หมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรูในวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขา
อาชีพของตน
• รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน
• รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวของกับงานของตน อยางตอเนื่อง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนําความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ
มาปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
• สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาทีร่ าชการได
• สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเชี่ยวชาญ
ในงานมากขึ้น ทั้งในเชิงลึก และเชิงกวางอยางตอเนื่อง
• มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับ
ใชไดอยางกวางขวาง
• สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน เพื่อการปฏิบตั ิงาน
ในอนาคต
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการทํางานของคนในสวนราชการที่เนน
ความเชี่ยวชาญในวิทยาการดานตางๆ
• สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจัดสรร
ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณที่เอื้อตอการพัฒนา
• บริหารจัดการใหสวนราชการนําเทคโนโลยี ความรู หรือวิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบตั ิ
หนาที่ราชการในงานอยางตอเนื่อง

4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)
คําจํากัดความ : การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ
ประเภท

ระดับตําแหนง

ทั่วไป

วิชาการ
วิชาการ
อํานวยการ

ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
ตน

วิชาการ
อํานวยการ

เชี่ยวชาญ
สูง

วิชาการ

ทรงคุณวุฒิ

วิชาการ
ทั่วไป

ระดับ/ตัวอยางพฤติกรรม
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : มีความสุจริต
• ปฏิบัติหนาที่ดว ยความสุจริต ไมเลือกปฏิบตั ิ ถูกตองตามกฎหมาย และวินัยขาราชการ
• แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได
• รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได
• แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเปนขาราชการ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ
• ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือ
ผลประโยชน กลารับผิด และรับผิดชอบ
• เสียสละความสุขสวนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการ
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพื่อความถูกตอง
• ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุง พิทักษผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูในสถานการณ
ที่อาจยากลําบาก
• กลาตัดสินใจ ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตอง เปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจ
ใหแกผูเสียประโยชน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม
• ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติแมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอ
ความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต

5. การทํางานเปนทีม (Teamwork)
คําจํากัดความ : ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือสวนราชการ โดย
ผูปฏิบตั ิมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทั้งความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพ
กับสมาชิกในทีม
ประเภท

ระดับตําแหนง

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
ปฏิบัติการ

วิชาการ
ทั่วไป
วิชาการ

อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ชํานาญการ

วิชาการ
อํานวยการ

ชํานาญการพิเศษ
ตน

วิชาการ
อํานวยการ

เชี่ยวชาญ
สูง

วิชาการ

ทรงคุณวุฒิ

ระดับ/ตัวอยางพฤติกรรม
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : ทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ
• สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมาย
• รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานของตนในทีม
• ใหขอมูล ที่เปนประโยชนตอการทํางานของทีม
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน
• สรางสัมพันธ เขากับผูอื่นในกลุม ไดดี
• ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยดี
• กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนรวมทีม
ทั้งตอหนาและลับหลัง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม
• รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอื่น
• ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนรวมทีม
• ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน ชวยเหลือเพื่อนรวมทีม เพื่อใหงาน
ประสบความสําเร็จ
• ยกยอง และใหกําลังใจเพื่อนรวมทีมอยางจริงใจ
• ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนรวมทีม แมไมมีการรองขอ
• รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันในวาระตางๆ ใหงานสําเร็จ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ
• เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน
• คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม
• ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผล

ภาคผนวก ง
แบบฟอรมที่ใชในการประเมิน

แบบฟอรมที่ 1

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
สวนที่ 1 : ขอมูลของผูรบั การประเมิน
รอบการประเมิน

 ครั้งที่ 1 1 ตุลาคม
 ครั้งที่ 2 1 เมษายน

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตําแหนง
ระดับตําแหนง

ถึง 31 มีนาคม
ถึง 30 กันยายน

ประเภทตําแหนง
สังกัด

ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตําแหนง

คําชี้แจง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการนี้มีดวยกัน 3 หนา ประกอบดวย
สวนที่ 1 : ขอมูลของผูรับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับตัวผูรับการประเมิน
สวนที่ 2 : สรุปผลการประเมิน ใชเพื่อกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานผลสัมฤทธิข์ องงาน องคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
และน้ําหนักของทัง้ สององคประกอบ ในแบบสรุปสวนที่ 2 นี้ ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบัตริ าชการรวมดวย
- สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธิข์ องงาน ใหนําจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใหแนบทายสรุปฉบับนี้
- สําหรับคะแนนองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหนํามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี้
สวนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผูป ระเมินและผูร ับการประเมินรวมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏิบตั ิราชการ
สวนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
สวนที่ 5 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และใหความเห็น

คําวา “ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป” สําหรับผูประเมินตามขอ 2 (9) หมายถึง หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดผูบังคับบัญชาของผูรับการประเมิน

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

ชวงเวลาที่ตอ งการ
การพัฒนา

สวนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน
ผูรับการประเมิน :
 ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลแลว
ผูประเมิน :
 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบ
 ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที…
่ …………………….......................
แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ
โดยมี ............................................................... เปนพยาน
ลงชื่อ : ………………………พยาน
ตําแหนง : …………………..
วันที่ : ……………………….

ลงชื่อ : ………………………
ตําแหนง : …………………..
วันที่ : ……………………….
ลงชื่อ : ………………………
ตําแหนง : …………………..
วันที่ : ……………………….

สวนที่ 5 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป :
 เห็นดวยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นตาง ดังนี้
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี) :
 เห็นดวยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นตาง ดังนี้
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

ลงชื่อ : ………………………
ตําแหนง : …………………...
วันที่ : ……………………….

ลงชื่อ : ………………………
ตําแหนง : …………………...
วันที่ : ……………………….

แบบฟอรมที่ 2
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)

รอบการประเมิน
ลงนาม

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)

ลงนาม

ตัวชี้วัดผลงาน

1

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย
2
3
4

5

 ครั้งที่ 1

คะแนน(ก)

น้ําหนัก(ข)

 ครั้งที่ 2

คะแนนรวม (ค)
(ค=กxข)

รวม (ข) =100% (ค) =
แปลงคะแนนรวม (ค) ขางตนเปนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเปน 100 คะแนน (โดยนํา 20 มาคูณ)

(คx20) =

แบบฟอรมที่ 3
รอบการประเมิน

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)

ลงนาม

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)

ลงนาม

สมรรถนะ

ระดับที่
คะแนน (ก)
คาดหวัง

น้ําหนัก (ข)

คะแนนรวม (ค)
(ค = กxข)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์

20 %

2. บริการที่ดี

20 %

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรม และจริยธรรม

20 %
20 %

5. การทํางานเปนทีม

20 %

รวม

(ข)=100% (ค) =

แปลงคะแนนรวมขางตนเปนคะแนนการประเมินสมรรถนะที่มีฐาน
คะแนนเต็มเปน 100 คะแนน (โดยนํา 20 มาคูณ)

(คx20) =

บันทึกการประเมิน
โดยผูประเมิน (ถามี)

 ครั้งที่ 1

 ครั้งที่ 2

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
รอบการประเมิน

แบบฟอรมประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรือสมรรถนะโดยตนเอง
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ลงนาม
สมรรถนะ

ระดับที่
คะแนน (ก)
คาดหวัง

น้ําหนัก (ข)

คะแนนรวม (ค)
(ค = กxข)

บันทึกการประเมิน
โดยผูประเมิน (ถามี)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์

20 %

2. บริการที่ดี

20 %

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรม และจริยธรรม

20 %
20 %

5. การทํางานเปนทีม

20 %

รวม

(ข)=100% (ค) =

แปลงคะแนนรวมขางตนเปนคะแนนการประเมินสมรรถนะที่มีฐาน
คะแนนเต็มเปน 100 คะแนน (โดยนํา 20 มาคูณ)

(คx20) =

หมายเหตุ ใหผูรบั การประเมินประเมินพฤติกรรมตนเองตามสมรรถนะที่กําหนดตามแบบฟอรมกอนสรุปผลการประเมินรวมกับผูประเมิน

 ครั้งที่ 1
วันที่

 ครั้งที่ 2

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 5
รอบการประเมิน

แบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิข์ องงาน

 ครั้งที่ 1

 ครั้งที่ 2

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
สังกัด

ลงนาม

วันที่

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)

ลงนาม

วันที่

ตัวชี้วัดผลงาน

1

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย
2
3
4

น้ําหนัก (ข)
5

น้ําหนักรวม
หมายเหตุ ใหผูประเมินจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล คาเปาหมาย และกําหนดน้ําหนักตัวชี้วัด ตามแบบฟอรมในชวงตนรอบการประเมิน

100%

ภาคผนวก จ
ตัวอยางการกรอกแบบฟอรม

แบบฟอรมที่ 1

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
สวนที่ 1 : ขอมูลของผูรบั การประเมิน
รอบการประเมิน

5 ครั้งที่ 1 1 ตุลาคม
 ครั้งที่ 2 1 เมษายน

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับตําแหนง
ชํานาญการ

2552

ถึง 31 มีนาคม
ถึง 30 กันยายน

2553

กานต พงษเจริญ
ประเภทตําแหนง
วิชาการ
สังกัด
กองการเจาหนาที่

ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) กรกนก วรกุล
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

คําชี้แจง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการนี้มีดวยกัน 3 หนา ประกอบดวย
สวนที่ 1 : ขอมูลของผูรับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับตัวผูรับการประเมิน
สวนที่ 2 : สรุปผลการประเมิน ใชเพื่อกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานผลสัมฤทธิข์ องงาน องคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
และน้ําหนักของทัง้ สององคประกอบ ในแบบสรุปสวนที่ 2 นี้ ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบัตริ าชการรวมดวย
- สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธิข์ องงาน ใหนําจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใหแนบทายสรุปฉบับนี้
- สําหรับคะแนนองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหนํามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี้
สวนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผูป ระเมินและผูร ับการประเมินรวมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏิบตั ิราชการ
สวนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
สวนที่ 5 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และใหความเห็น

คําวา “ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป” สําหรับผูประเมินตามขอ 2 (9) หมายถึง หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดผูบังคับบัญชาของผูรับการประเมิน

สวนที่ 2 : การสรุปผลการประเมิน
องคประกอบการประเมิน

คะแนน(ก)

น้ําหนัก (ข)

รวมคะแนน(กxข)

องคประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน
องคประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
องคประกอบอื่น ๆ (ถามี)

86
68

70%
30%

60.2
20.4

100%

80.6

รวม
ระดับผลการประเมิน
 ดีเดน
5 ดีมาก
 ดี
 พอใช
 ตองปรับปรุง
สวนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ
ที่ตองไดรับการพัฒนา
หลักสูตรการคิดเชิงวิเคราะห

วิธีการพัฒนา
ฝกอบรม

ชวงเวลาที่ตอ งการ
การพัฒนา
พฤษภาคม 2553

สวนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน
ผูรับการประเมิน :
5 ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลแลว

ผูประเมิน :
5 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบ
 ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที…
่ ……………………............
แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ
โดยมี ............................................................... เปนพยาน
ลงชื่อ : ………………………พยาน
ตําแหนง : …………………..
วันที่ : ……………………….

ลงชื่อ กานต พงษเจริญ
(นายกานต พงษเจริญ)
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
วันที่ 20 มีนาคม 2553
ลงชื่อ :

กรกนก วรกุล
(นางสาวกรกนก วรกุล)
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
วันที่ 20 มีนาคม 2553

สวนที่ 5 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป :
5 เห็นดวยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นตาง ดังนี้
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี) :
 เห็นดวยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นตาง ดังนี้
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

ลงชื่อ

เจริญ พงษการ
(นายเจริญ พงษการ)
ตําแหนง ผูอาํ นวยการกองการเจาหนาที่
วันที่ 23 มีนาคม 2553

ลงชื่อ : ………………………
ตําแหนง : …………………...
วันที่ : ……………………….

แบบฟอรมที่ 2

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)

กานต พงษเจริญ

รอบการประเมิน
5 ครั้งที่ 1
ลงนาม
กานต พงษเจริญ

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)

กรกนก วรกุล

ลงนาม

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย
1
2
3
4
1. ระดับความสําเร็จการจัดทํา ทบทวนแผนป วิเคราะหผูมี วิเคราะห
วิเคราะห
แผนกลยุทธการบริหาร
52
สวนไดสวน ปจจัย
สภาพของ
ทรัพยากรบุคคลป 2553
เสีย
ภายนอกและ องคกร
ภายใน
2. ระยะเวลาที่จัดทํารายงาน
มากกวา 80 75 – 80 วัน 70-74 วัน
65-69 วัน
การควบคุมภายในแลวเสร็จ
วัน
3. จํานวนตําแหนงที่ไดรับ
มากกวา 120 111-120
101-110
ตําแหนงวาง
การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
60-70
ตัวชี้วัดผลงาน

5
กําหนด
ยุทธศาสตร
และ
เปาประสงค
ไมเกิน 65 วัน
ตําแหนงวาง
นอยกวา 60

 ครั้งที่ 2

กรกนก วรกุล
คะแนน(ก)

น้ําหนัก(ข)

5

50%

คะแนนรวม (ค)
(ค=กxข)
2.5

4

30%

1.2

3

20%

0.6

รวม (ข) =100% (ค) = 4.3
แปลงคะแนนรวม (ค) ขางตนเปนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเปน 100 คะแนน (โดยนํา 20 มาคูณ)

(คx20) = 86

แบบฟอรมที่ 3
รอบการประเมิน 5 ครั้งที่ 1
ลงนาม
กานต พงษเจริญ

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
กานต พงษเจริญ
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
กรกนก วรกุล

ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)

ลงนาม

ระดับที่
คาดหวัง

คะแนน (ก)

น้ําหนัก (ข)

คะแนนรวม (ค)
(ค = กxข)

1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2

3

20 %

0.6

2. บริการที่ดี

2

4

20 %

0.8

2

3

20 %

0.6

2

4

20 %

0.8

2

3

20 %

0.6

รวม

(ข)=100%

สมรรถนะ

สมรถนะหลัก

3. การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความ
ถูกตองชอบธรรม และ
จริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม

แปลงคะแนนรวมขางตนเปนคะแนนการประเมินสมรรถนะที่มีฐาน
คะแนนเต็มเปน 100 คะแนน (โดยนํา 20 มาคูณ)

(ค) = 3.4
(คx20) = 68

บันทึกการประเมิน
โดยผูประเมิน (ถามี)

 ครั้งที่ 2

กรกนก วรกุล
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
แบบฟอรมประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรือสมรรถนะโดยตนเอง
กานต พงษเจริญ
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
สมรรถนะ

ระดับที่
คะแนน (ก)
คาดหวัง

รอบการประเมิน 5 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
กานต พงษเจริญ
วันที่ 14 มีนาคม 2553

ลงนาม

น้ําหนัก (ข)

คะแนนรวม (ค)
(ค = กxข)

บันทึกการประเมิน
โดยผูประเมิน (ถามี)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์

2

3

20 %

0.6

2. บริการที่ดี

2

4

20 %

0.8

2

3

20 %

0.6

2

4

20 %

0.8

2

3

20 %

0.6

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรม และจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม

รวม

(ข)=100% (ค) = 3.4

แปลงคะแนนรวมขางตนเปนคะแนนการประเมินสมรรถนะที่มีฐาน
คะแนนเต็มเปน 100 คะแนน (โดยนํา 20 มาคูณ)

(คx20) = 68

หมายเหตุ ใหผูรบั การประเมินประเมินพฤติกรรมตนเองตามสมรรถนะที่กําหนดตามแบบฟอรมกอนสรุปผลการประเมินรวมกับผูประเมิน

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 5
แบบฟอรมขอตกลงผลสัมฤทธิข์ องงาน
กานต พงษเจริญ
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
สังกัด
กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาที่
กรกนก วรกุล
ชื่อผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตัวชี้วัดผลงาน

รอบการประเมิน
กานต พงษเจริญ

ลงนาม

ลงนาม กรกนก วรกุล

5 ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2
วันที่ 4 ธันวาคม 2552
วันที่

4 ธันวาคม 2552

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย
1

2

3

1. ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลป 2553

ทบทวนแผน
ป 52

วิเคราะหผูมี
สวนไดสวน
เสีย

วิเคราะห
สภาพของ
องคกร

กําหนด
ยุทธศาสตรและ
เปาประสงค

50%

2. ระยะเวลาที่จัดทํารายงานการควบคุมภายในแลวเสร็จ

มากกวา 80 75 – 80 วัน
วัน
มากกวา 120 111-120
ตําแหนง
ตําแหนง

วิเคราะห
ปจจัย
ภายนอกและ
ภายใน
70-74 วัน

65-69 วัน

ไมเกิน 65 วัน

30%

101-110
ตําแหนง

ตําแหนงวาง
60-70

ตําแหนงวาง
นอยกวา 60

20%

3. จํานวนตําแหนงที่ไดรับการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง

4

5

น้ําหนัก (ข)

น้ําหนักรวม
หมายเหตุ ใหผูประเมินจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล คาเปาหมาย และกําหนดน้ําหนักตัวชี้วัด ตามแบบฟอรมในชวงตนรอบการประเมิน

100%

