
 

 

 
 

 
 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

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

  โดยหนังสือส ำนักงำน ก.พ.  ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๕๒  เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรระดับกรมหรือ
จังหวัด ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในสังกัด
ทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน   
  ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์           
ตำมประกำศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร   
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน 25๖๐ และให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตำมประกำศนี้ ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตั้งแต่   
รอบกำรประเมิน วันที่ 1 ตุลำคม 256๔ เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีประกำศเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 2 ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ 
         2.1) อธิบดี ส ำหรับข้ำรำชกำรที่อยู่ในบังคับบัญชำ 
         2.2) ผู้บังคับบัญชำระดับ กอง ส ำนัก หรือ หน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง 
ส ำนัก ส ำหรับข้ำรำชกำรที่อยู่ในบังคับบัญชำ 
         2.3) ผู้บังคับบัญชำที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำตำมข้อ ๑ หรือ ๒ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการดังนี้  
         ๓.1) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ให้ด ำเนนิกำรประเมินปีละ 2 รอบ ตำมปีงบประมำณ ดังนี้ 

  รอบท่ี 1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม ถึง 31 มีนำคม 
  รอบท่ี 2 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน ถึง 30 กันยำยน 

         ๓.2) ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินแต่ละรอบกำรประเมิน ให้ส่วนรำชกำรประกำศหลักเกณฑ์  
และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
         ๓.3) ในแต่ละรอบกำรประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินก ำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ
กำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
         ๓.4) ในแต่ละรอบประเมินให้ผู้ประเมินท ำกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ประกำศไว้
         ๓.5) ในระหว่ำงรอบกำรประเมิน ผู้ประเมินให้ค ำปรึกษำแนะน ำเพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไข พัฒนำ
เพ่ือน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงำนและสมรรถนะที่คำดหวัง 
         ๓.6) เมื่อสิ้นรอบประเมิน  ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมิน  ควรร่วมกันวิเครำะห์ผลส ำเร็จ    
ของงำนและสมรรถนะในกำรปฏิบัติรำชกำร เพ่ือหำควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำต่อไปด้วย 



 

 

๒ 

         ๓.7) ให้แจ้งผลกำรประเมินทรำบเป็นรำยบุคคล  และลงชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน             
ถ้ำไมย่ินยอมลงชื่อ ให้ข้ำรำชกำรในหน่วยงำนอย่ำงน้อย 1 คน ลงชื่อเป็นพยำนว่ำมีกำรแจ้งผลกำรประเมินแล้ว 
         ๓.8) ประกำศรำยชื่อผู้ที่มีผลประเมินในระดับดีเด่นและดีมำกเปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกัน 
         ๓.9) ให้หน่วยงำนระดับส ำนัก กอง หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง  
ผลกำรประเมินภำยในหน่วยงำน เพ่ือควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
         ๓.10) หัวหน้ำหน่วยงำน โดยควำมเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ำมี)   
จัดส่งผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรภำยในหน่วยงำนของตนเสนอต่อคณะกรรมกำรกลั่นกรอง           
ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับกรมฯ ก่อนน ำเสนออธิบดี 

ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับข้าราชการที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสังกัด 
         ๔.1)  ข้ำรำชกำรผู้ใดได้รับมอบหมำยให้ไปช่วยรำชกำรหรือปฏิบัติรำชกำรในหน่วยงำนอ่ืน    
เกินกึ่งหนึ่งของรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่ข้ำรำชกำร
ผู้นั้นไปช่วยรำชกำรหรือปฏิบัติรำชกำรมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรดังกล่ำว 
         ๔.๒)  ข้ำรำชกำรผู้ใดได้รับมอบหมำยให้ไปช่วยรำชกำรหรือปฏิบัติรำชกำรในหน่วยงำนอ่ืน   
น้อยกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้ด ำเนินกำร ดังนี้  
  ๔.๒.๑) ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่ข้ำรำชกำรผู้นั้นไปช่วยรำชกำรหรือ         
ปฏิบัติรำชกำร เป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำรผู้นั้น ตำมระยะเวลำที่ข้ำรำชกำรผู้นั้น
ปฏิบัติงำนที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืน และแจ้งผลกำรประเมินให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดของข้ำรำชกำรผู้นั้น           
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
  ๔.๒.๒) ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก กอง ต้นสังกัด ที่ข้ำรำชกำรผู้นั้นปฏิบัติงำนอยู่เป็นผู้ประเมิน   
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำรผู้นั้น โดยน ำผลประเมินตำมข้อ ๔.๒.๑ มำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรดังกล่ำว 
         ๔.3)  ข้ำรำชกำรผู้ใดโอนหรือย้ำยหลังวันที่ ๑ มีนำคม ในรอบกำรประเมินครั้งที่ ๑ (๑ ตุลำคม 
ถึง ๓๑ มีนำคม) หรือหลังวันที่ ๑ กันยำยน ในรอบกำรประเมินครั้งที่ ๒ (๑ เมษำยน ถึง ๓๐ กันยำยน)         
ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนเดิมก่อนกำรโอนหรือย้ำย
เป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรผู้นั้น 

ข้อ 5 องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 
         5.1 ส ำหรับข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง ระดับต้น และประเภทวิชำกำร    
ระดับเชี่ยวชำญ ข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับปฏิบัติกำร    
และต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ระดับช ำนำญงำน ระดับปฏิบัติงำน 
  1) ผลสัมฤทธิ์ของงำน     สัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 
  2) พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ  สัดส่วนคะแนนร้อยละ 25 
  3) พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับกำร  สัดส่วนคะแนนร้อยละ 5       
      เป็นข้ำรำชกำร (กำรลำ กำรมำท ำงำน กำรรักษำวินัย)  
         5.2 ส ำหรับข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติรำชกำรในรอบกำรประเมิน ก ำหนดสัดส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของงำนและพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะโดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
ร้อยละ ๕๐   



 

 

๓ 

ข้อ 6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ (การลา การมาท างาน การรักษาวินัย) 

         6.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
     พิจำรณำจำกตัวชี้วัดผลงำนและค่ำเป้ำหมำยที่ผู้ปฏิบัติงำน (ผู้รับกำรประเมิน)  

และผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) เห็นชอบและตกลงร่วมกันไว้ โดยอ้ำงอิงควำมส ำเร็จของงำนตำมตัวชี้วัดผลงำน 
เพ่ือให้ได้ตัวชี้วัดรำยบุคคล ซึ่งพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้นจริงในรอบกำรประเมินเปรียบเทียบ     
กับเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

 วิธีการประเมิน 
๑) วิเครำะห์งำนเพื่อจ ำแนกงำนที่แต่ละบุคคลปฏิบัติ 
2) จัดประเภทของงำนที่ปฏิบัติ เพ่ือให้เห็นภำพว่ำบุคคลนั้นปฏิบัติงำนประเภทใดบ้ำง 
 2.๑) งำนตำมนโยบำยหรือยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

๒.2) งำนประจ ำตำมโครงสร้ำงภำรกิจของหน่วยงำน 
 2.๓) งำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษนอกเหนือจำกภำรกิจประจ ำ/งำนที่เป็นควำมคิดริเริ่มใหม่ 

  3) จัดล ำดับควำมส ำคัญของงำน/กิจกรรมทั้งหมด ที่บุคคลนั้นปฏิบัติในแต่ละประเภท 
(ทั้งนี้  หำกงำนทั้งหมดเป็นงำนประเภทเดียวกันก็ให้จัดล ำดับงำนทั้งหมด)  จะได้รำยละเอียดกำรท ำงำน
รำยบุคคล  เพื่อน ำไปก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
  4) กำรก ำหนดตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย เพ่ือประเมินผลของบุคคลในแต่ละรอบกำรประเมิน  
ให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินร่วมกันก ำหนดตัวชี้วัด  โดยแบ่งน้ ำหนักของแต่ละตัวชี้วัด ตำมควำมยำกง่ำย
หรือใช้ระยะเวลำมำกน้อยที่แตกต่ำงกัน เช่น ตัวชี้วัดที่มีควำมยำกหรือใช้เวลำมำกควรให้น้ ำหนักมำก        
ส ำหรับค่ำเป้ำหมำยให้ก ำหนดหลักกำรไว้ดังนี้ 
   4.1) คะแนนระดับ ๑ ปฏิบัติได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้มำก 
   4.2) คะแนนระดับ ๒ ปฏิบัติได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
   4.3) คะแนนระดับ ๓ ปฏิบัติได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือสำมำรถรักษำระดับ        
ผลกำรด ำเนินงำนของปีที่ผ่ำนมำไว้ได้ 
   4.4) คะแนนระดับ ๔ ใช้ควำมพยำยำมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้ดีกว่ำ
ปกติถึงจะท ำส ำเร็จได้  โดยผลที่ได้เกินกว่ำเป้ำหมำยพอสมควรแต่ไม่ถึงระดับเหนือควำมคำดหมำย 
   4.5) คะแนนระดับ ๕ เป็นเกณฑ์ท้ำทำย ที่กรมฯ จะต้องบริหำรจัดกำรทรัพยำกร    
ที่มีอยู่ให้ได้ผลดีกว่ำปกติอย่ำงมำกถึงจะได้คะแนนในระดับนี้ หรือเป็นผลงำนที่ค่อนข้ำงเหนือควำมคำดหมำย 
  5) เมื่อสิ้นรอบกำรประเมิน  ผู้ รับกำรประเมินรำยงำนผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติรำชกำร         
ตำมแบบประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติรำชกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมเอกสำรอ้ำงอิงผลส ำเร็จของงำน   
ตำมข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
  6) ผู้ประเมินท ำกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติรำชกำรถึงระดับค่ำเป้ำหมำย          
และค ำนวณผลคะแนนกำรประเมิน 
  7) น ำผลคะแนนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติรำชกำรไปลงในแบบสรุปกำรประเมิน     
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

          



 

 

๔ 

         6.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
     กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะของข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์

ก ำหนดให้ประเมินสมรรถนะของข้ำรำชกำร ๘ สมรรถนะ ดังนี้ 
     1) ข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง ระดับต้น และประเภทวิชำกำร    

ระดับเชี่ยวชำญ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ ได้แก่ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์  บริกำรที่ดี  กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญ  
ในงำนอำชีพ  กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม  กำรท ำงำนเป็นทีม สมรรถนะทำงกำรบริหำร 
๓ สมรรถนะ ได้แก่ สภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์ และกำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ  โดยกรมฯ ได้จัดท ำพจนำนุกรมสมรรถนะ
ซึ่งบรรยำยคุณลักษณะพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับที่คำดหวัง  และก ำหนดมำตรฐำนระดับสมรรถนะ
ในแต่ละระดับต ำแหน่งไว้แล้ว (รำยละเอียดตำมภำคผนวก) 

     2) ข้ำรำชกำรต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับช ำนำญกำร     
ระดับปฏิบัติกำรและต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ระดับช ำนำญงำน ระดับปฏิบัติงำน  สมรรถนะหลัก   
๕ สมรรถนะ ได้แก่ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์  บริกำรที่ดี  กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ  กำรยึดมั่นในควำม
ถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม  กำรท ำงำนเป็นทีม  สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำน ๓ สมรรถนะ     
(ตำมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด) โดยกรมฯ ได้จัดท ำพจนำนุกรมสมรรถนะ ซึ่งบรรยำยคุณลักษณะพฤติกรรม
ในกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับที่คำดหวัง  และก ำหนดมำตรฐำนระดับสมรรถนะในแต่ละระดับต ำแหน่งไว้แล้ว 
(รำยละเอียดตำมภำคผนวก) 

    ส ำหรับข้ำรำชกำรที่ อยู่ ระหว่ำงทดลองปฏิบัติ หน้ำที่ รำชกำรในรอบกำรประเมิน     
ก ำหนดให้ใช้เฉพำะสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ 

     ๓) ก ำหนดน้ ำหนักของสมรรถนะหลักตำม ก.พ. ก ำหนด ๕ สมรรถนะ ดังนี้ 
   ๑. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์          (น้ ำหนัก ๒0) 
   ๒. บริกำรที่ดี                  (น้ ำหนัก 12.5๐) 
   ๓. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ   (น้ ำหนัก ๑๐) 
   ๔. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม      (น้ ำหนัก 15) 
   ๕. กำรท ำงำนเป็นทีม        (น้ ำหนัก 12.50) 

     ๔) ก ำหนดน้ ำหนักสมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำน 3 สมรรถนะ  (น้ ำหนักด้ำนละ 10)     

      วิธีการประเมิน  
  ๑) เริ่มต้นรอบกำรประเมิน ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมิน ร่วมกันศึกษำรำยละเอียดพจนำนุกรม
สมรรถนะ ก ำหนดระดับสมรรถนะที่คำดหวัง และระดับควำมส ำคัญ โดยให้ระบุไว้ในเอกสำรข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนในแต่ละรอบกำรประเมิน 
  2) กำรประเมินโดยใช้บุคคลคนเดียวเป็นผู้ประเมิน ผู้ท ำหน้ำที่ประเมินได้แก่ผู้บังคับบัญชำหรือ
ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นที่ท ำงำนใกล้ชิดกับผู้รับกำรประเมิน หรือผู้ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย เนื่องจำกมีโอกำส
สังเกตกำรณ์แสดงพฤติกรรมของผู้รับประเมินได้อย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
  ทั้งนี้  ผู้ประเมินใช้กำรสังเกตพฤติกรรมกำรแสดงออกที่ เห็นเด่นชัด (Critical Incident 
Technique) โดยคอยสังเกตพฤติกรรมดังกล่ำวของผู้รับกำรประเมินที่แสดงออกในกำรปฏิบัติรำชกำรในช่วง
ระหว่ำงรอบระยะเวลำกำรประเมิน เทียบกับมำตรวัดสมรรถนะที่ส่วนรำชกำรก ำหนด โดยพิจำรณำไปทีละ
สมรรถนะจนครบทุกสมรรถนะท่ีประเมิน จำกนั้นจึงบันทึกผลกำรประเมินลงในแบบประเมินสมรรถนะ 



 

 

๕ 

  กำรสังเกตพฤติกรรมต้องท ำโดยสม่ ำเสมอตลอดระยะเวลำของกำรประเมิน และบันทึก
พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรที่ดีและไม่ดี เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรประเมิน และใช้เป็นหลักฐำน        
ในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยผู้รับกำรประเมินจะต้องแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  ๓) เมื่อสิ้นรอบกำรประเมิน  ผู้ประเมินพิจำรณำคุณลักษณะของผู้รับกำรประเมินตำม
มาตรฐานระดับสมรรถนะในระดับที่คำดหวังตำมที่ กรมฯ ก ำหนด มาตรวัดสมรรถนะก ำหนดค่ำคะแนนเป็น   
๕ ระดับ จำกพฤติกรรมที่แสดงออกโดยผู้ถูกประเมินว่ำท ำได้ตำมพฤติกรรมซึ่งนิยำมไว้ในพจนานุกรมสมรรถนะ
ในระดับใด  โดยใช้มำตรวัดกำรพิจำรณำสัดส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมที่คำดหวังมำตรวัดแบบนี้    
ใช้ประเมินว่ำผู้รับกำรประเมินสมรรถนะตำมที่ปรำกฏในพจนำนุกรมสมรรถนะมำกน้อยเพียงใด คิดเป็นสัดส่วน
มำกน้อยอย่ำงไรเมื่อเทียบกับระดับพฤติกรรมที่คำดหวัง ซึ่งถ้ำผู้รับกำรประเมินแสดงพฤติกรรมที่คำดหวังมำก   
ก็จะถือเป็นจุดแข็ง (Strength) 
  ๔) พิจำรณำสมรรถนะทีละตัว เพ่ือประเมินและให้คะแนนตำมมำตรวัด แล้วบันทึกผลลงใน
แบบประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ จำกนั้นจึงให้ด ำเนินกำรเช่นเดียวกันส ำหรับสมรรถนะ
ตัวต่อไปที่เหลือจนครบทุกตัว ในกำรประเมินสมรรถนะหนึ่ง ๆ ให้พิจำรณำว่ำผู้รับกำรประเมินถูกคำดหมำย    
ว่ำจะต้องมีสมรรถนะนั้นในระดับใด 
  5 ) เมื่ อท ำกำรป ระ เมิ น สมรรถน ะ  ให้ พิ จ ำรณ ำว่ ำพฤติ ก รรมของผู้ ถู กป ระ เมิ น                    
ในรอบกำรประเมินนี้เป็นเช่นใด เทียบกับมาตรวัดข้ำงต้น ทั้งนี้ กำรจะประเมินให้คะแนนในระดับ 4 คะแนน 
(อยู่ในระดับที่ใช้งำนได้ดี) หรือ ระดับ 5 คะแนน (อยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยม) มีข้อควรพิจำรณำดังนี้ 
   - กำรจะพิจำรณำให้ 5 คะแนน (อยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยม ) นั้น ผู้ถูกประเมินจะต้อง    
มีจุดแข็งในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเห็นเด่นชัด โดยหำกไม่สำมำรถพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์  จะไม่สำมำรถ       
ให้คะแนนที่ระดับนี้ได ้
   - กำรพิจำรณำให้ 4 คะแนน  (อยู่ในระดับที่ใช้งำนได้ดี ) นั้น ผู้ถูกประเมินควรต้อง
แสดงออกถึงพฤติกรรมตำมสมรรถนะนั้นได้ดีกว่ำระดับเฉลี่ยของบุคคลที่มีระดับผลงำนกลำง ๆ 
  6) บันทึกคะแนนลงในแบบฟอร์มที่ก ำหนดและท ำกำรค ำนวณผลประเมินสมรรถนะ 
  ๗) บันทึกควำมเห็นและรำยละเอียดแนวทำงกำรพัฒนำของผู้รับกำรประเมินโดยหำรือร่วมกัน
ระหว่ำงผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมิน 
  8) น ำผลกำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะไปลงในแบบสรุป            
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
    
         6.3 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
(การลา การมาท างาน การรักษาวินัย) 

 ตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒ ก ำหนดว่ำในกำรพิจำรณำกำรเลื่อน
เงินเดือนให้น ำข้อมูลกำรลำ พฤติกรรมกำรมำท ำงำน กำรรักษำวินัย กำรปฏิบัติงำนที่ เหมำะสมกับกำรเป็น
ข้ำรำชกำรมำเปน็องค์ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  

 วิธีการประเมิน  
 ๑) ผู้ประเมินน ำผลกำรลำป่วย ลำกิจ กำรปฏิบัติรำชกำรมำสำย วินัยและกำรรักษำวินัย     

กำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำร (กำรรักษำจรรยำข้ำรำชกำร) ในแต่ละรอบกำรประเมินมำเป็น
องค์ประกอบในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 



 

 

๖ 

 ๒) ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมิน พิจำรณำตกลงก ำหนดค่ำคะแนนดังนี้ 
      ๒.๑ พฤติกรรมลำป่วย ลำกิจ  (๑ คะแนน)  หน่วยนับ : วัน 

 - ลำป่วย ลำกิจ ไม่เกิน ๓ วัน          ได้คะแนน    ๑    คะแนน 
 - ลำป่วย ลำกิจ ๔ – ๖ วัน         ได้คะแนน  ๐.๖   คะแนน 
 - ลำป่วย ลำกิจ ๗ - ๑๐ วัน            ได้คะแนน  ๐.๓   คะแนน 
 - ลำป่วย ลำกิจ ๑๑ วันขึ้นไป           ได้คะแนน    ๐    คะแนน 

        ๒.๒ พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรมำสำย (๑ คะแนน) หน่วยนับ : ครั้ง 
 - ไม่มำสำย                 ได้คะแนน    ๑   คะแนน 
 - มำสำย 1 – 3 ครั้ง                   หักคะแนน  ๐.2  คะแนน 
 - มำสำย ๔ – ๖ ครั้ง                   หักคะแนน  ๐.๔  คะแนน 
 - มำสำย ๗ - ๑๐ ครัง้                          หักคะแนน  ๐.6  คะแนน         
 - มำสำย ๑๑ ครั้งข้ึนไป                    ได้คะแนน    ๐   คะแนน 

                              ๒.๓ วินัยและกำรรักษำวินัย (2 คะแนน) 
 - ไม่ถูกด ำเนินกำรทำงวินัย / ไม่ถูกแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย  

  /ไม่ตกเป็นจ ำเลยในคดีอำญำ         ได้คะแนน    2   คะแนน 
 - ถูกด ำเนินกำรทำงวินัย / ถูกแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย  

  /ตกเป็นจ ำเลยในคดีอำญำ/ ได้รับโทษทำงวินัย  ไดค้ะแนน    0    คะแนน 
                               ๒.๔  กำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำร  

        (กำรรักษำจรรยำข้ำรำชกำร) (๑ คะแนน) 
- ไม่ถูกผู้บังคับบัญชำตักเตือนกำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำ 
  ข้ำรำชกำรด้วยวำจำ/ลำยลักษณ์อักษร        ได้คะแนน   ๑   คะแนน 
- ผู้บังคับบัญชำตักเตือนกำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำ 
  ข้ำรำชกำรด้วยวำจำ           ไดค้ะแนน ๐.๕  คะแนน 
- ผู้บังคับบัญชำตักเตือนกำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำร 

       เป็นลำยลักษณ์อักษร           ไดค้ะแนน   0   คะแนน 
 ๓) น ำคะแนนพฤติกรรมกำรลำ  กำรมำท ำงำน กำรรักษำวินัย  กำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับ

กำรเป็นข้ำรำชกำร ไปลงในแบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

 ข้อ 7 ระดับผลการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน  มี  ๕  ระดับ 

 
ระดับ 

ผลการประเมิน 
คะแนนในแต่ละระดับ ร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 

ดีเด่น 90 – 100 2.80 – 6.00 

ดีมำก 80 – 89.99 2.50 – 2.79 

ดี 70 – 79.99 2.00 – 2.49 

พอใช้ 60 – 69.99 1.00 – 1.99 
ต้องปรับปรุง 0 – 59.99 ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 



 

 

๗ 

ข้อ 8 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๑)  แบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร (ตำมเอกสำรแนบ ๑) 

๒)  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน  (ตำมเอกสำรแนบ ๒) 
3)  แบบประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ (ตำมเอกสำรแนบ ๓)   

ข้อ 9 เกณฑ์อ่ืน ๆ 
 ๑) กำรเลื่อนเงินเดือนให้ข้ำรำชกำรแต่ละคนในแต่ละครั้ง  ให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุด      

ที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด และห้ำมใช้วิธีกำรหำรเฉลี่ยเพื่อให้ข้ำรำชกำรทุกคนได้รับกำรเลื่อนเงินเดือน     
ในอัตรำร้อยละท่ีเท่ำกัน 

 2) ผลกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรแต่ละคนแต่ละครั้งให้ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อน
เงินเดือนจัดให้มีกำรแจ้งให้ข้ำรำชกำรที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนและไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนทรำบเป็นข้อมูล
เฉพำะแต่ละบุคคลประกอบด้วย อัตรำร้อยละที่ได้รับกำรเลื่อน ฐำนในกำรค ำนวณ จ ำนวนเงินที่ได้รับกำรเฉลี่ย 
และเงนิเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับกำรเลื่อนตำมผลกำรเลื่อนเงินเดือนนั้น 
 3) ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องมีเวลำปฏิบัติรำชกำร โดยมีวันลำป่วย ลำกิจ ไม่เกิน  ยี่สิบสามวัน
หรือไม่เกินสิบห้าครั้ง หรือมำท ำงำนสำยไม่เกินสิบห้าครั้ง  จึงจะได้รับกำรเลื่อนเงินเดือน 
 ๔) ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บังคับบัญชำ   
จะน ำไปใช้ประกอบกำรแต่งตั้ง กำรเลื่อนเงินเดือน กำรให้ออกจำกรำชกำร และกำรพัฒนำและเพ่ิมพูน
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และอำจน ำไปใช้
ประกอบกำรพิจำรณำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในเรื่องต่ำง ๆ เช่น กำรให้รำงวัลประจ ำปี รำงวัลจูงใจ  
และค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ด้วยก็ได้   
   

     ประกำศ  ณ  วันที่  14  กันยำยน  พ.ศ.  256๔         
 


