แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของศูนย์ประเมินผล

ศูนย์ประเมินผล
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กุมภาพันธ์ 2559

สารบัญ





การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของศูนย์ประเมินผล
การกาหนดเป้าหมายระดับบุคคล
คาอธิบายตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการถ่ายทอดสู่ระดับบุคคลของศูนย์ประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์งาน (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล) ของส่วนต่าง ๆ/
ศปร.
 เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์งาน (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล) ของฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
 แบบประเมินสมรรถนะ

หน้า
1
2
6
11
12
15
16

จนท. สปป 12 คน

จนท. สผพ. 11 คน

ผอ.สปส. 8 เรื่อง
1. งานติดตาม 5 เรื่อง
2. งานประเมินผล 3 เรื่อง

จนท. สปพ. 11 คน

จนท. สวป. 10 คน

จนท. สปส. 13 คน

ผอ.สวป. 6 เรื่อง/งาน
1.งานติดตาม 2 เรื่อง
2. งานประเมินผล 1 เรื่อง
3. งานวิชาการประเมินผล 3 งาน

ผอ.สปพ. 6 เรื่อง
1. งานติดตาม 4 เรื่อง
2. งานประเมินผล 2 เรื่อง

ผอ.สปป. 6 เรื่อง
1.งานติดตาม 4 เรื่อง**
2. งานประเมินผล 1 เรื่อง
**เป็นตัวชี้วัด กษ . 1 เรื่อง (แปลงใหญ่)

ผอ.สผพ. 5 เรื่อง
1. งานติดตาม 4 เรื่อง
2. งานประเมินผล 1 เรื่อง

จนท. ศปร. 7 คน

ผอ.ศปร. 3 เรื่อง
1. งานติดตาม 2 เรื่อง
2. งานประเมินผล 1 เรื่อง

จนท. ฝ่ายบริหารทั่วไป 10 คน

จนท. สปธ. 9 คน

หน. ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. งานธุรการ
2. งานการเงินและพัสดุ

ผอ.สปธ. 6 เรื่อง
1. งานติดตาม 5 เรื่อง
2. งานประเมินผล 1 เรื่อง

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผลการดาเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (น้าหนักร้อยละ 10)
ตัวชี้วัด 2. ระดับความสาเร็จของการปฏิบตั ิงานเป้าหมายผลผลิตของแผนปฏิบัติงาน (เป้าหมาย 34 เรื่อง/งาน)
ตัวชี้วัด 3. ระดับความสาเร็จของรายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด (เป้าหมาย 6 เรื่อง)

ตัวชี้วัด การส่งเสริมการผลิตแปลงใหญ่ (สศก. : ศปผ.)
ตัวชี้วัด มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (สศก. : กนผ.)
ตัวชี้วัด รายได้เงินสดครัวเรือนภาคเกษตร (สศก. : ศสส.)

หมายเหตุ : 1/ เป็นตัวชี้วดั ที่ กษ. ถ่ายทอดให้กับ สศก. /** ศปผ. รับตัวชี้วัดที่ กษ. ถ่ายทอดให้ สศก. 1 เรื่อง

ระดับบุคคล
(จนท.ส่วนต่าง ๆ)

ระดับส่วน
(ผอ.ส่วนต่างๆ)

ระดับสานัก/กอง/ศูนย์
(ผอ.ศปผ.)

(สศก.)

ระดับกรม 1/

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของ ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.)

2. ร้อยละความสาเร็จของการ
ปฏิบัติงานเป้าหมายผลผลิตของ
แผนปฏิบัติงาน (เป้าหมาย 34
เรื่อง/งาน)

- รายงานการประเมินผลที่แล้ว
เสร็จตามแผนปฏิบัติงาน
ร้อยละ 100
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 85

- การปฏิบัติงานเป้าหมาย
ผลผลิตของแผนปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จตามแผนร้อยละ 100

ระยะยาว (2 - 3 ปี)
- การดาเนินงานตามแนวทางฯ
การส่งเสริมการผลิตแปลงใหญ่
สามารถดาเนินการได้
ร้อยละ 90

เป้าหมาย

หมายเหตุ : o หมายถึง หน่วยงานหลัก (Owner) และ S หมายถึง หน่วยงานสนับสนุน (Supporter)

- รายงานการประเมินผลที่แล้ว
เสร็จตามแผนปฏิบัติงาน
ร้อยละ 100
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

- การปฏิบตั ิงานเป้าหมาย
ผลผลิตของแผนปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จตามแผนร้อยละ
100

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลัก กษ.
- ร้อยละของผลการดาเนินการ
ตามแนวทางการส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่

3. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก สานัก/
ศูนย์/กอง/สศท.
- ระดับความสาเร็จของรายงาน
การประเมินผลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรที่แล้วเสร็จตามแผน
ที่กาหนด (เป้าหมาย 6 เรื่อง)

ระยะสั้น (1 ปี)
- การดาเนินงานตามแนวทางฯ
การส่งเสริมการผลิตแปลงใหญ่
สามารถดาเนินการได้
ร้อยละ 85

ชื่อตัวชี้วัดหน่วยงาน

1. การกาหนดตัวชี้วัด ระดับบุคคลของหน่วยงาน
หน่วยงาน : ศูนย์ประเมินผล

การกาหนดเป้าหมายระดับบุคคล

o

o

-

สผพ.

o

o

-

สปพ.

o

o

-

o

o

o

o

o

-

o

o

-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สปส. สปป. สปธ. สวป.

-

o

-

ศปร.

s

s

s

ฝบท.
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2. การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน ส่วนต่างๆ จัดทาข้อมูลงานที่รับถ่ายทอด (ระบุผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน) 
ชื่อกลุ่มงาน : ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร (ตัวอย่าง)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดระดับส่วนงาน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะสั้น (1 ปี)
ระยะยาว (2 – 3 ปี)
1. ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานเป้าหมายผลผลิตของแผนปฏิบัติงาน (งานติดตาม 4 เรื่อง)
1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ผลิต
ปัทมา
จิรชั ญา
เมล็ดพันธุ์ข้าว
O
S
1.2 โครงการเกษตรอินทรีย์
ปัทมา
จิรชั ญา
สุภาพร
O
O
S
1.3 การพัฒนาศูนย์กลางการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน
- การปฏิบตั ิงานเป้าหมาย
- การปฏิบัติงานเป้าหมาย
1)โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางผลิต ผลผลิตของแผนปฏิบัติงาน
ผลผลิตของแผนปฏิบัติงาน
ภาวินันท์
สุวรรณา
เมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน
แล้วเสร็จตามแผนร้อยละ 100
แล้วเสร็จตามแผนร้อยละ 100
O
S
2) โครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
ภาวินันท์
สุภาพร
ตระกูลถั่วชุมชน
O
S
3)
โครงการยกระดับการผลิตและ
ภาวินันท์
จุฑารัตน์
กระจายเมล็ดพันธุ์ของสถาบันเกษตรกร
O
S
1.4 โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิต
ไพสันต์
วัชระ
ปุ๋ยอินทรีย์
O
S
2. ระดับความสาเร็จของรายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด (1 เรื่อง)
2.1 โครงการส่งเสริมการใช้
- รายงานการประเมินผลที่แล้ว
- รายงานการประเมินผลที่แล้ว
เกษรา
จุฑารัตน์
ฉวีวรรณ
เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน
เสร็จตามแผนปฏิบัติงาน
เสร็จตามแผนปฏิบัติงาน
O
S
S
แรงงานภาคเกษตร
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
หมายเหตุ : O หมายถึง Owner ผู้รับผิดชอบ / S หมายถึง Supporter ผู้สนับสนุน

สุวรรณา
S

ฉวีวรรณ
S
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ศูนย์ประเมินผล

หน่วยงาน

วิธีกาหนดค่าเป้าหมายที่ท้าท้าย
- กาหนดตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ โดยนาค่าเป้าหมายที่ดาเนินการได้ในปีที่ผ่านมาเป็นค่ากลางที่ระดับ 3 ส่วนในระดับ 4 – 5
คุณภาพ โดยใช้ระยะเวลาดาเนินการที่ท้าทายขึ้น เช่น เสร็จก่อนแผน 15 วัน

แนวทางการกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ท้าท้าย
1. กาหนดค่าเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
2. กาหนดค่าเป้าหมายจากมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ใช้การวัดในเชิง

แนวทางกาหนดตัวชี้วัดที่ท้าท้าย
1. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนจากการวัดเชิงปริมาณ เป็นการวัดเชิงคุณภาพ ที่รวดเร็ว ทันเวลาในการนาไปใช้
ประโยชน์ และเป็นผลงานทีด่ าเนินการในปีปัจจุบัน
2. ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้มีความท้าท้ายมากขึ้น

แนวทางการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าท้ายเพิ่มมากขึ้น
แนวทางในการคัดกรองตัวชี้วัด
1. กาหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2. ถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับศูนย์ สู่หัวหน้า ผอ.ส่วน/หัวหน้ากลุ่มงาน และมีการถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบตั ิงานในแต่ละกลุ่มงาน
3. พิจารณาตัวชี้วัดตามกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/กลุ่มงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดาเนินการ บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
4. พิจารณาจากประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐาน ถูกต้อง และเป็นที่น่าเชื่อถือ

3. การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลทีม่ ีความท้าทายมากขึ้น
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- 1 ครั้ง

ความถี่

- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสมรรถนะ (สวป.) - ทุก 3 เดือน
- ส่วนต่างๆ รายงานในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง

- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสมรรถนะ (สวป.) - ทุก 3 เดือน
- ส่วนต่างๆ รายงานในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง

2.3 รายงานผลการติดตาม

- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสมรรถนะ (สวป.) - 1 ครั้ง

- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสมรรถนะ (สวป.) - 4 ครั้ง
รายงานในภาพรวม ศปผ.
- ส่วนต่างๆ รายงานในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง

- ผอ.ศปผ.

ผู้รับผิดชอบ

2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า

2. การติดตามตัวชี้วัด
2.1 กาหนดรูปแบบ/ผู้รับผิดชอบ
การติดตามการปฏิบตั ิงาน

1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ประเมินผล

กิจกรรม/วิธีการ
1. การสื่อสาร
1.1 แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย เกณฑ์การวัดให้บุคลากรของ
ศูนย์ประเมินผลทราบ

4. ระบบการสื่อสารและติดตามตัวชี้วัดระดับบุคคล

- แบบรายงานผ่าน Drive T
หรือ E-mail หรือ
การดาวโหลดข้อมูล

- แบบรายงานผ่าน Drive T
หรือ E-mail หรือ
การดาวโหลดข้อมูล

- รายงานการประชุม หรือ
บันทึกเวียน

- รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

- รายงานการประชุม หรือ
บันทึกเวียน

รูปแบบการรายงานผล

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
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คำอธิบำยตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยกำรถ่ำยทอดสู่ระดับบุคคล
ของศูนย์ประเมินผล
1. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์งำน ของส่วนต่ำงๆ/ศปร.
1.1 เกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน (ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยระดับบุคคล)
เกณฑ์กำรให้น้ำหนักงำน (%)
ประเภทงำน
งำนวิชำกำร งำนมอบหมำย
งำนประเมินผล งำนติดตำม
รวม
ประเมินผล
พิเศษ
งานประเมินผล
50
20
10
20
100
งานติดตาม
30
40
10
20
100
งานวิชาการประเมินผล
30
20
40
10
100
หมำยเหตุ : 1. ตัวเลขในแถบสี หมายถึง ค่าน้าหนักงานในกิจกรรมหลัก
2. กรณีที่ไม่ได้รับผิดชอบในบางกิจกรรม ให้ถ่ายโอนนา้ หนักงานไปไว้ในงานหลักทีร่ ับผิดชอบ โดยแต่ละบุคคล
จะต้องมีน้าหนักงาน (ในช่อง ข ตามแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เท่ากับ 100% )

1.2 คำนิยำม
1.2.1 งำนประเมินผล หมายถึง งานประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปี และให้นับรวมถึง
งานประเมินผลตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
1.2.2 งำนติดตำม หมายถึง งานติดตามผลการด้าเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปี
1.2.3 งำนวิชำกำรประเมินผล
1) งานวิชาการประเมินผล ในส่วนที่เป็นกิจกรรมหลัก หมายถึง งานที่ส่วนวิชาการประเมินผล
เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ งานพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาเทคนิค และงานพัฒนาระบบราชการ
2) งานวิ ช าการประเมิ น ผล ในส่ ว นที่ เ ป็ น กิ จ กรรมรอง หมายถึ ง การเข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะท้างานวิชาการของศูนย์ประเมินผลที่ส่วนวิชาการประเมินผลเป็นผู้จัด และเจ้าหน้าที่ของส่วนต่างๆ/ศปร.
ได้เข้าร่วมประชุม
1.2.4 งำนมอบหมำยพิ เ ศษ หมายถึ ง งานอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากข้ อ 1.2.1 - 1.2.3 ได้ แ ก่
การประเมินผลการจัดงานต่างๆ เช่น งานวันเด็ก งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
2. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์งำน ของฝ่ำยบริหำรทั่วไป
2.1 เกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน (ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยระดับบุคคล)
ประเภทงำน

เกณฑ์กำรให้น้ำหนักงำน (%)
งานสารบรรณ งานการเงินและพัสดุ
งานมอบหมายพิเศษ
รวม
งำนสำรบรรณ
50
40
10
100
งำนกำรเงินและพัสดุ
30
60
10
100
หมำยเหตุ : 1. ตัวเลขในแถบสี หมายถึง ค่าน้าหนักงานในกิจกรรมหลัก
2. กรณีที่ไม่ได้รับผิดชอบในบางกิจกรรม ให้ถ่ายโอนนา้ หนักงานไปไว้ในงานหลักทีร่ ับผิดชอบ โดยแต่ละบุคคล
จะต้องมีน้าหนักงาน (ในช่อง ข ตามแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เท่ากับ 100% )
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2.2 คำนิยำม
2.2.1 งำนสำรบรรณ หมายถึง งานรับ - ส่งหนังสือ ร่าง-โต้ตอบเอกสาร งานด้านบริหารบุคคล
การจัดท้าบัญชีรายชื่อผู้ตรวจเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ และการติดตามการใช้ข้อมูลข่าวสาร
ทางอินเตอร์เน็ต
2.2.2 งำนกำรเงินและพัสดุ หมายถึง
1) งานการเงิ น ได้ แ ก่ การจั ด ท้ า ค้ า ของบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี / แผนปฏิ บั ติ ง าน
การจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายเงิน การขออนุมัติ/ยืมเงินทดรองราชการ การตรวจสอบ
ใบส้าคัญการอนุมัต/ิ ยืมเงิน/หักล้างเงินยืมทดรองราชการ และการจัดจ้างเหมาบริการ
2) งานพัสดุครุภัณฑ์ ได้แก่ การจัดซือ จัดจ้างพัสดุ -ครุภัณฑ์ จัดท้าทะเบียนพัสดุ -ครุภัณฑ์
การเบิกจ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ การจัดท้ารายงานการใช้พลังงานเชือเพลิง/ค่าสาธารณูปโภค การควบคุมการดูแล
อาคาร/บริเวณอาคาร และการใช้รถยนต์ราชการ
2.2.3 งำนมอบหมำยพิเศษ หมายถึง งานนอกเหนือจาก ข้อ 2.2.1 - 2.2.2 เช่น การจัดกิจกรรม
วันสถาปนาส้านักงาน การจัดงานกิจกรรม 5 ส ฯลฯ
3. กำรประเมินสมรรถนะ (ใช้เกณฑ์ตามส้านักงาน ก.พ.)
3.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
หมายถึง ความมุ่งมั่นและตังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี ให้มีประสิทธิผล หรือให้สูงเกินกว่า
มาตรฐานที่มีอยู่ค้าว่า “มาตรฐาน” ดังกล่าวนัน อาจวัดหรือเทียบจากผลการปฏิบัติงานของตนเองที่ผ่านมา
หรืออาจหมายถึง มาตรฐานตามเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก้าหนดขึนก็ได้
นอกจากนี การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ยังหมาย รวมถึงการรังสรรค์ การพัฒนาผลงาน หรือการปฏิบัติงานที่ยากและท้าทาย
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี (พยายามท้างานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก้าหนดเวลา มานะ อดทน ขยันหมั่นเพียรในการท้างาน แสดงออกว่า
ต้องการท้างานให้ได้ดีขึน แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพ
ในงาน)
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถท้างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ (ก้าหนด
มาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท้างานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียง
กับเกณฑ์มาตรฐาน ท้างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก้าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ)
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการท้างานเพื่อให้ได้ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน (ปรับปรุงวิธีการที่ท้าให้ท้างานได้ดีขึน เร็วขึน มีคุณภาพดีขึน มีประสิทธิภาพมากขึน
หรื อท้าให้ผู้ รับ บริ การพึงพอใจมากขึน เสนอหรือทดลองวิธีการท้างานแบบใหม่ที่คาดว่าจะท้าให้ งานมี
ประสิทธิภาพมากขึน)
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถก้าหนดเป้าหมาย รวมทังพัฒนางานเพื่อให้ได้ผล
งานที่โดดเด่น หรือแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (ก้าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงาน
ที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด พัฒนาระบบ ขันตอน วิธีการท้างาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่างอย่าง
ที่ไม่เคยมีผู้ใดท้าได้มาก่อน)
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ระดับที่ 5 : แสดงระดับสมรรถนะที่ 4 และกล้าตัดสินใจแม้ว่าการตัดสินใจนันจะมีความเสี่ยง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ (ตัดสินใจได้ โดยมีการค้านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจนและ
ด้าเนินการเพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้)
3.2 กำรบริกำรที่ดี
หมายถึง ความมุ่งมั่น ความตังใจ และความพยายามที่จะให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการจากงานในหน้าที่
ราชการของตนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ตนเองสามารถที่จะให้บริการได้ บริการที่ดีจึงเป็นการกระท้าโดยไม่
เลือกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้มาติดต่อ ข้าราชการทังในสังกัดเดียวกันหรือต่างสังกัด หรือ
หน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการ เป็นการให้บริการในหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจากจิตส้านึกของผู้ให้บริการและ
จิตส้านึกของความเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 : สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็ม ใจ (ให้การบริการที่เป็นมิตร
สุภาพ ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด้าเนิน
เรื่องหรือขันตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่ ประสานงานภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว)
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ (รับเป็นธุระ
ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึนแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัด
ภาระดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน้าข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึน)
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือ
ความพยายามอย่างมาก (ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ ให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่ก้าลังให้บริการอยู่ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง
หรือไม่ทราบมาก่อน น้าเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด)
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการได้ (เข้าใจ หรือพยายามท้าความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการ
ที่แท้จริงของผู้รับบริการ ให้ค้าแนะน้าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจ้าเป็นหรือ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ)
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ
(คิด ถึงผลประโยชน์ ข องผู้ รั บ บริ ก ารในระยะยาว และพร้อ มที่จ ะเปลี่ ยนวิธี ห รือ ขันตอนการให้ บริ การ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ เป็นที่ปรึกษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจ สามารถให้
ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการ หรือขันตอนที่ผู้รับบริการต้องการให้สอดคล้องกับความจ้าเป็น ปัญหา โอกาส
เพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ)
3.3 กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ในอันที่จะสั่งสมความรู้ความสามารถของตน ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
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ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง (ศึกษาหา
ความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดี
ยิ่งขึน ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติราชการ)
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพ
ของตน (รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตนอย่าง
ต่อเนื่อง)
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถน้าความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สามารถน้าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการน้าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้)
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงาน
มากขึน ทังในเชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง (มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ
และสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง สามารถน้าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้าง
วิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต)
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการท้างานของคนในส่วนราชการที่เน้น ความ
เชี่ยวชาญในวิทยาการด้านต่างๆ (สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการ
จัดสรรทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอือต่อการพัฒนา บริหารจัดการให้ส่วนราชการน้าเทคโนโลยี ความรู้
หรือวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง)
3.4 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
หมายถึง การด้ารงตนและการประพฤติปฏิบัติตนในวิถีแห่งความดีงาม ความถูกต้อง ทังในกรอบของ
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และเกียรติยศ
ของความเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 : มีความสุจริต (ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และ
วินัยข้าราชการ แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต)
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้ (รักษาค้าพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตส้านึกในความเป็นข้าราชการ)
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ (ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ และจรรยาข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ารับผิด และรับผิดชอบ (เสียสละ
ความสุขส่วนตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ)
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง (ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่ง
พิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจยากล้าบาก กล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความถูกต้องเป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์)
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ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม (ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์
และชื่อเสี ย งของประเทศชาติแ ม้ในสถานการณ์ ที่อาจเสี่ ยงต่อความมั่นคงในต้า แหน่งหน้ าที่การงานหรื อ
อาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต)
3.5 กำรทำงำนเป็นทีม
หมายถึง ความตังใจและความพร้อมที่จะท้างานร่วมกับผู้อื่น หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน
หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ้าเป็นที่จะต้องอยู่ในฐานะหรือต้าแหน่งหัวหน้าทีมแต่
เพียงต้าแหน่งเดียว ความเป็นสมาชิกในทีมดังกล่าว หมายความ รวมถึงความสามารถในการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมด้วย
ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ 1 : ท้าหน้าที่ของตนในทีมให้ส้าเร็จ (สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และท้างานในส่วนที่ตน
ได้รับมอบหมาย รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด้าเนินงานของตนในทีม ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท้างานของทีม)
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ความร่วมมือในการท้างานกับเพื่อนร่วมงาน (สร้าง
สัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์
และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมทังต่อหน้าและลับหลัง)
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม (รับฟังความเห็น
ของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมทีม ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีมเพื่อสนับสนุนการท้างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน)
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งานประสบ
ความส้าเร็จ (ยกย่อง และให้ก้าลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ ให้ความช่วยเหลือเกือกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แม้ไม่
มีการร้องขอ รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ ให้งานส้าเร็จ)
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถน้าทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลส้าเร็จ
(เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่ค้านึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่
เกิดขึนในทีม ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญก้าลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล)
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3. ระดับควำมส้ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ
(กำรประเมินผลกำรจัดงำน)

2.3 การเข้าร่วมประชุมวิชาการของ ศปผ.

2. ระดับควำมส้ำเร็จของงำนวิชำกำรกำรประเมินผล
2.1 ร้อยละของบุคคลากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ด้านการติดตามประเมินผล
2.2 ระดับความสาเร็จของงานพัฒนาเทคนิคการ
ติดตามประเมินผล

ล่าช้ากว่าแผน (เสร็จ
ภายใน10 ต.ค.59)

เสร็จตามแผน
30 กย.59

สรุปเสร็จก่อน 3 วันทา
การ หลังจากวันที่ 5 ของ
ทุกเดือน และแก้ไข 1 ครั้ง
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เสร็จก่อนแผน (ภายใน เสร็จก่อนแผน (ภายใน
20 ก.ย.59)
10 ก.ย.59)

สรุปเสร็จ 3 วันทา-การ
หลังจากวันที่ 5 ของทุก
เดือน และแก้ไข 1 ครั้ง

4

จัดทารายงานเสนอ
ผู้บริหาร กษ เสร็จ
มากกว่า 30 วันทาการ
หลังสิ้นสุดงาน

3 ครั้ง

5 ครั้ง

6 ครั้ง

มากกว่า 6 ครั้ง

รวม

จัดทารายงานเสนอ
จัดทารายงานเสนอ
จัดทารายงานเสนอ
จัดทารายงานเสนอ
ผู้บริหาร กษ เสร็จภายใน ผู้บริหาร กษ เสร็จภายใน ผู้บริหาร กษ เสร็จภายใน ผู้บริหาร กษ เสร็จภายใน
30 วันทาการหลังสิ้นสุด 25 วันทาการหลังสิ้นสุด 20 วันทาการหลังสิ้นสุด 15 วันทาการหลังสิ้นสุด
งาน
งาน
งาน
งาน

4 ครั้ง

(ก)

คะแนน

100%

0%

(ข)

น้ำหนัก

ข้อมูล ณ 25 ก.พ.59

บุคลากรได้รับการพัฒนา บุคลากรได้รับการพัฒนา บุคลากรได้รับการพัฒนา บุคลากรได้รับการพัฒนา ได้รับการพัฒนา ร้อย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ละ 100
ล่าช้ากว่าแผน 25 วันทา ล่าช้ากว่าแผน 20 วันทา เสร็จตามแผน
(30 เสร็จก่อนแผน (25 เสร็จก่อนแผน (20
การ
การ
กย.59)
ก.ย.59)
ก.ย.59)

ล่าช้ากว่าแผน (เสร็จ
ภายใน 20 ต.ค.59)

1 เรื่อง

2

12 ระดับความสาเร็จของรายงานกำรประเมินผลด้าน
เศรษฐกิจการเกษตรที่แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด

1

คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย

1 เรื่อง สรุปเสร็จ > 5 วันทาสรุปเสร็จ > 5 วันทาการ สรุปเสร็จ 5 วันทา-การ
การหลังจากวันที่ 5 ของ หลังจากวันที่ 5 ของทุก หลังจากวันที่ 5 ของทุก
ทุกเดือน และแก้ไข > 2 เดือน และแก้ไข 2 ครั้ง เดือน และแก้ไข 2 ครั้ง
ครั้ง

เป้ำหมำย

1.1 ระดับความสาเร็จของการปฏิบัตงิ านเป้าหมาย
ผลผลิตของแผนปฏิบัตงิ าน (งำนติดตำม)

1. ระดับควำมส้ำเร็จของงำนตำมพันธกิจ

ตัวชีวัดผลงำน

เกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์งำน (ตัวชีวัดและค่ำเป้ำหมำยระดับบุคคล) ของส่วนต่ำงๆ/ศปร.

(กxขx20)

รวมคะแนน
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1 งาน

1 งาน

1 งาน

2.2 ระดับความสาเร็จในการขออนุมัติ/ยืม
เงินทดรองราชการ และ การตรวจสอบ
ใบสาคัญ/การหักล้าง เงินยืม

2.3 ระดับความสาเร็จในการเบิกจ่ายค่า
จัดจ้างเหมาบริการและการเบิกจ่ายผ่านระบบ
GFMIS

2.4 ระดับความสาเร็จในการจัดซื้อ จัด
จ้างพัสดุ/ครุภัณฑ์

1 งาน

1 งาน

1.3 ระดับความสาเร็จในการติดตามการ
ใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต

2. ระดับควำมส้ำเร็จของงำนกำรเงินและพัสดุ
2.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทาคาขอ
งบประมาณประจาปี แผนปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายเดือน

1 เรื่อง

1 เรื่อง

เป้ำหมำย

1.2 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน
ด้านบริหารบุคคล

1. ระดับควำมส้ำเร็จของงำนสำรบรรณ
1.1 ระดับความสาเร็จในการร่าง โต้ตอบ/รับ-ส่งเอกสาร

ตัวชีวัดผลงำน

ถูกต้อง แต่ช้ากว่า
กาหนด 1 วัน

ถูกต้อง แต่ช้ากว่า
กาหนด 1 วัน

2

ถูกต้อง /ทันเวลา

ถูกต้อง/ทันเวลา

ถูกต้อง และเร็วกว่า
กาหนด 1 วัน

ถูกต้อง และเร็วกว่า
กาหนด 1 วัน

4

ถูกต้อง เสร็จภายใน
1 วัน

ถูกต้องเสร็จภายใน
1/2 วัน

ถูกต้อ/งเสร็จภายใน
1 วัน

ถูกต้อง/เสร็จภายใน 3
ชม. และผ่านความ
เห็นชอบจาก ผอ. ศปผ.

ถูกต้อง/เสร็จภายใน
1/2 วัน และผ่านความ
เห็นชอบจาก ผอ. ศปผ.

ถูกต้อง/เสร็จ ภายใน ถูกต้อง/เสร็จภายใน 7
7 วัน
วัน และผ่านความ
เห็นชอบจาก ผอ. ศปผ.

ถูกต้อง/เสร็จภายใน 30
นาที และผ่านความ
เห็นชอบจาก ผอ. ศปผ.

ถูกต้อง เร็วกว่ากาหนด
2 วัน และผ่านความ
เห็นชอบจาก ผอ.ศปผ.

ถูกต้อง เร็วกว่ากาหนด
2 วัน และผ่านความ
เห็นชอบ จาก ผอ.ศปผ.

5

ถูกต้อง/เสร็จภายใน ถูกต้อง/เสร็จภายใน ถูกต้อง/เสร็จภายใน 7 ถูกต้อง/ เสร็จภายใน ถูกต้อง/เสร็จภายใน 4
10 วัน
9 วัน
วัน
5 วัน และผ่าน
วัน และผ่านความ
ความเห็นชอบจาก
เห็นชอบจาก ผอ.ศปผ.
ผอ.ศปผ.

ถูกต้อง เสร็จภายใน ถูกต้อง เสร็จภายใน
3 วัน
2 วัน

ถูกต้อง เสร็จภายใน ถูกต้อง/เสร็จภายใน ถูกต้อง/เสร็จภายใน
4 วัน
3 วัน
2 วัน

ถูกต้อง/ เสร็จภายใน ถูกต้อง/ เสร็จภายใน ถูกต้อง/เสร็จภายใน
15 วัน
13 วัน
10 วัน

ถูกต้อง/เสร็จภายใน ถูกต้อง/เสร็จภายใน ถูกต้อง/เสร็จภายใน 1 ถูกต้อง/เสร็จภายใน
3 วัน
2 วัน
วัน
1/2 วัน

ถูกต้อง แต่ช้ากว่า
กาหนด 2 วัน

ถูกต้อง แต่ช้ากว่า
กาหนด 2 วัน

1

คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย
3

เกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์งำน (ตัวชีวัดและค่ำเป้ำหมำยระดับบุคคล) ของฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
คะแนน
(ก)

ข้อมูล ณ 25 กพ.59
นำ้ หนัก รวมคะแนน
(กxขx20)
(ข)
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1 งาน

1 งาน

1 งาน

2.5 ระดับความสาเร็จในการเบิก - จ่าย
พัสดุ/ครุภัณฑ์ และการจัดทาบัญชีครุภัณฑ์
และทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์

2.6 ระดับความสาเร็จในการรายงานผล
การใช้พลังงานเชื้อเพลิง หล่อลื่น/ค่า
สาธารณูปโภค

2.7 ระดับความสาเร็จในการควบคุมการ
ใช้รถยนต์ราชการ และ การดูแลอาคาร
สถานที่

3. ร้อยละของงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษที่
ด้ำเนินกำรได้

เป้ำหมำย

ตัวชีวัดผลงำน

ร้อยละ 60
รวม

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ถูกต้อง/เสร็จภายใน ถูกต้อง/เสร็จภายใน ถูกต้อง/เสร็จภายใน
3 วัน
2 วัน
1 วัน

ถูกต้อง เสร็จภายใน ถูกต้อง เสร็จภายใน ถูกต้อง เสร็จภายใน
6 วัน
5 วัน
4 วัน

5
ถูกต้อง/เสร็จภายใน
1/2 วัน และ
ลงทะเบียนเสร็จและ
ผ่านความเห็นชอบจาก
ผอ.ศปผ.

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ถูกต้อง/เสร็จทันเวลา ถูกต้อง/เสร็จภายใน
1/2 วัน และผ่านความ
เห็นชอบจาก ผอ.ศปผ.

ถูกต้อง เสร็จภายใน ถูกต้อง เสร็จ< 3 วัน
3 วัน
และผ่านความเห็นชอบ
จาก ผอ.ศปผ.

คะแนนตำมระดับค่ำเป้ำหมำย
1
2
3
4
ถูกต้อง/เสร็จภายใน ถูกต้อง/เสร็จภายใน ถูกต้อง/เสร็จภายใน 1 ถูกต้อง/เสร็จภายใน
3 วัน
2 วัน
วัน
1 วัน และ
ลงทะเบียนเสร็จ
คะแนน
(ก)

100%

นำ้ หนัก รวมคะแนน
(กxขx20)
(ข)
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แบบประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะรายบุคคล

ตัวชีวัดผลงาน

เป้าหมาย

ชือ่ ผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ชือ่ ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ประเมิน

1

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

2

รวม

3

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย

ลงนาม
ลงนาม

d

4

d

รอบการประเมิน

แบบกาหนดและประเมินผลสัมฤทธิข์ องงาน(ตัวชีวัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล)

5

ครั้งที่1

(ก)

คะแนน

ครั้งที่ 2

100%

(ข)

นาหนัก

(กxขx20)

รวมคะแนน

แบบประเมินผลสัมฤทธิข์ องงาน
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20%
20%
100%

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยา

5. การทางานเป็นทีม

หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์การประเมินตามสานักงาน ก.พ.

20%

นาหนัก (จ)

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

คะแนน (ง)

d

20%

ระดับที่ประเมิน ผลต่าง(ข-ก)
ได้(ข)
(ค)

d

2. การบริการที่ดี

ระดับที่
คาดหวัง(ก)

ลงนาม
ลงนาม

20%

รวม

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

รอบการประเมิน

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

สมรรถนะ

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ชื่อผู้บงั คับบัญชา/ ผู้ประเมิน

แบบกาหนดและประเมินสมรรถนะ (ตัวชีวัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล)

คะแนนรวม
(ง)x(จ)
x100/3

ครั้งที่1

บันทึกเพิม่ เติมโดย
ผู้ประเมิน(ถ้ามี)

ครั้งที่ 2

แบบประเมินสมรรถนะ
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