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33 ระบบบริหารผลการปฏิบตังิานกรมปศุสัตว
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หลักผลงาน 
(Performance)

หลักสมรรถนะ
(Competency)

หลักคุณธรรม
(Merit)

กระจายความรบัผิดชอบในการบรหิารทรัพยากรบคุคลกระจายความรบัผิดชอบในการบรหิารทรัพยากรบคุคล
HR Decentralization HR Decentralization 

หลักคุณภาพชีวิต
(Work Life Quality)

แนวคิดหลักในการปรับปรุงระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล



ความหมาย

การบริหารผลการปฏิบัตงิาน

กระบวนการบริหารแบบบูรณาการที่มุงเนน

บริหารความสามารถ (Competency) 
และผลงาน (Performance) ของ

บุคลากรทกุระดับในองคกร เพื่อใหองคกร
บรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว



1. ปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบตัิงาน

2. เนนการมสีวนรวม/การเปนหุนสวนรวมกัน

3. นําไปใชในการบรหิารทรัพยากรบุคคล

วัตถปุระสงค

การบริหารผลการปฏิบัตงิาน



เปาหมายการบริหารผลการปฏิบัตงิาน

1.ปรับปรงุและพัฒนาผลการปฏิบตัิงาน

Individual Performance

Organization Performance

ผลการปฏิบัติงานขององคกร
GoalGoal



เปาหมายการบริหารผลการปฏิบัตงิาน

2.เนนการมีสวนรวม/การเปนหุนสวนรวมกัน



เปาหมายการบริหารผลการปฏิบัตงิาน

3.ใชในการบรหิารทรัพยากรบุคคลดานอื่นๆ

Performance

Result Competence

- “What” of Performance

- More Quantitative

- Shot Time Frame

- Reward Oriented

- “How” of Performance

- More Qualitative

- Longer Time Frame

- Development Oriented

 พัฒนาบุคลากร



เปาหมายการบริหารผลการปฏิบัตงิาน

3.ใชในการบรหิารทรัพยากรบุคคลดานอื่นๆ

 เลือ่นเงินเดอืน

ดีเดน

รอยละ ๗๐ ดีมาก

ดี

รอยละ ๓๐ พอใช

ตองปรับปรุง

องคประกอบ น้ําหนัก ผลการประเมนิ เลื่อนเงินเดือน

สมรรถนะสมรรถนะ

ผลงานผลงาน

ตัวอยาง

๕-๖%

๔-๕%

๓-๔%

๒-๓%

๐%
(<60%)



เงินเดือนขั้นสูง 22,220 36,020 50,550 59,770 66,480

คากลาง 2 19,950 30,600 43,190 52,310 60,290

Midpoint =
(ขั้นสูง+ขั้นต่ํา)/2

17,675 25,185 35,825 44,845 54,105

คากลาง 1 15,390 20,350 31,220 44,060 53,360

เงินเดือนขั้นต่ํา 7,940 14,330 21,080 29,900 41,720

ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

การเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ

ประเภทวิชาการ



เงินเดือนขั้นสูง 18,190 33,540 47,450 (36,020) 59,770

คากลาง 2 15,730 27,710 39,440 (33,730) 56,890

Midpoint =
(ขั้นสูง+ขั้นต่ํา)/2

13,265 21,875 31,435 54,005

คากลาง 1 10,790 16,030 28,270 51,110

เงินเดือนขั้นต่ํา 4,630 10,190 15,410 48,220

ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส
อาวุโส    
(36,020)

ทักษะพเิศษ

การเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ

ประเภททั่วไป



เปนนามธรรมเปนนามธรรม  ใชความรูสึกในการตดัสนิใชความรูสึกในการตดัสนิ

ไมสามารถระบุความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับไมสามารถระบุความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับ

เปาหมายองคกรเปาหมายองคกร

การมอบหมายและกระจายงานไมเหมาะสมการมอบหมายและกระจายงานไมเหมาะสม

เปาหมายการปฏิบัติงานไมชัดเจนเปาหมายการปฏิบัติงานไมชัดเจน

ระบบโควตาและการหมุนเวียนกันระบบโควตาและการหมุนเวียนกัน

ปญหาการประเมินระบบเดิม
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กรมปศุสัตวเปนองคกรนําการปศุสัตวไทยสูตลาดโลก

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลบนหลักคุณธรรมและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ตอบสนองความตองการ

ดานปศุสัตวของประเทศ

สงเสริมการวิจัยและ

พัฒนาดานปศุสัตว

การสรางและพัฒนา

เครือขาย

บริหารจัดการใหเขมแข็ง

และเพิ่มสมรรถนะบุคลากร

ประสิทธิผลของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ความพรอมรับผิดดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณภาพชีวติและความสมดลุ

ของชวีติและการทํางาน

ประสิทธิภาพของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ความสอดคลองเชงิ

ยุทธศาสตร

พัฒนาผูบริหาร

และสรางภาวะผูนํา

พัฒนาสมรรถนะและ

ขีดความสามารถ

พัฒนาระบบวิเคราะหและ

จัดอตัรากําลงัใหเหมาะสมกับภารกิจ

พัฒนากระบวนการและขั้นตอน

ในการสรรหาบุคคลเขาสูตําแหนง

พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล

ลดระยะเวลาในการ

ประเมินผลงานทางวชิาการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตและ

สรางแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

สรางสภาพแวดลอมและ

สรางความสัมพันธในการทํางาน

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ใหมีความโปรงใสและตรวจสอบได

พัฒนาระบบบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน

การจัดการองคความรู

แบบบูรณาการ

สรางและปลูกฝงคานิยม

และวัฒนธรรมองคกร

จัดทําเสนทางความ

กาวหนาในสายอาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร

วิสัยทัศน

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว



ผูบริหาร

สนับสนุน

เปาหมาย

องคกรที่ชัดเจน

การมีสวนรวม

ของบุคลากร

การสื่อสาร

อยางทั่วถึง

แนวคดิในการพัฒนาระบบ P.M.

Key Success Factors Force Field Analysis

แรงขับเคลื่อน แรงอุปสรรค

สถานภาพปจจุบัน เปาหมายที่ตองการ



 ระบบการบริหารผลการปฏบิัตงิานแบบออนไลน

 ผูบริหารและหวัหนางานกลุมทดลอง ผานการฝกอบรม

 ขอตกลงการปฏิบัติหนาที่สําหรบัพนักงานกลุมทดลองบนออนไลน 

 รายละเอียดของตัวชี้วดัแตละตัวที่ผานการทดสอบ

 แผนงานการนาํไปปฏบิัตจิรงิ (Implementation Plan) 

และความเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ 

 ระบบการบริหารผลการปฏบิัตงิานแบบออนไลน

 ผูบริหารและหวัหนางานกลุมทดลอง ผานการฝกอบรม

 ขอตกลงการปฏิบัติหนาที่สําหรบัพนักงานกลุมทดลองบนออนไลน 

 รายละเอียดของตัวชี้วดัแตละตัวที่ผานการทดสอบ

 แผนงานการนาํไปปฏบิัตจิรงิ (Implementation Plan) 

และความเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ 

 ใหการสนับสนุน
 นโยบายชัดเจน
 มีความรูความเขาใจ

ระบบบริหารผลระบบบริหารผล

การปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน

ผูบริหาร
 เปาหมายองคกรชัดเจน
 มีเครือ่งมือ,คูมือที่งาย
 มีคลังตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมาย

 สรางตัวแทนหนวยงาน
 สรางทัศนคตทิี่ดี
 วางระบบตดิตาม/ประเมนิผล
 สรางกลไกความโปรงใส

การมีสวนรวม การสื่อสาร

 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ
 กิจกรรม Road show

CoP P.M.

 โครงการเพื่อนชวยเพื่อน
 เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเหน็

แผนกลยุทธการพัฒนาระบบ P.M.



“ถาทานไมสามารถวัดผลได 
ทานยอมไมสามารถบริหารจัดการได”

(If you can(If you can’’t measure it, t measure it, 
you canyou can’’t manage it)t manage it)
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พัฒนาผลการพัฒนาผลการ

ปฏบิัติงานปฏบิัติงาน

อยางตอเนื่องอยางตอเนื่อง

๑. วางแผน

๒. ติดตาม

๓
. ป

ระเม
นิ

เริ่มร
อบป

ระเม
ิน

ระห
วางรอบ

ครบรอบประเมิน

๓.ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประเมิน หารือผลการปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนา

พิจารณาสิ่งที่เกี่ยวของกับผลงาน พฤตกิรรม และสาเหตุที่ไมเปนไปตามแผน
กําหนดสิ่งที่ตองทําในอนาคต สิ่งที่ตองปรับปรุง และวิธีการปรับปรุงเพื่อบรรลุเปาหมาย
สรุปผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เปรียบเทียบกับเปาหมาย
นําผลการประเมินไปใชในการเลื่อนเงินเดือน 

กระบวนการบรหิารผลการปฏิบัติงาน

๑.วางแผนการปฏิบัติงาน

ถายทอดเปาหมายขององคกร

และหนวยงาน

รวมกันกําหนดแผนและ

เปาหมายการปฏิบัติงาน

กําหนดเปาหมาย/ระดบั

ความสําเร็จของงาน/ตัวชี้วัด

มอบหมายงาน/ขอตกลงการ

ปฏิบัติงาน๒.ติดตามและพัฒนา

สังเกต ติดตาม ดูผลการปฏิบัติงาน
ใหขอมูลเกี่ยวกับงาน พัฒนาและปรับปรุงแกไข

ใหคําชมเชย คําปรึกษา แนะนํา/สอนงาน วธิีการปฏบิัติและแนวทาง
สงเสริมพัฒนาทกัษะหรือสมรรถนะที่เปนจุดเดน/จุดดอย

กําหนดการวัดความสําเร็จในการพัฒนา



องคประกอบในการประเมิน

70 : 30



การกําหนดตวัชี้วัดตามหลัก SMART

เจาะจง (Specific)

วัดได (Measurable)

เห็นชอบ (Agreed Upon)

เปนจริงได (Realistic)

ภายใตกรอบเวลาที่เหมาะสม (Time Bound)



การตั้งคาเปาหมายของงาน

►สามารถแยกผลงานออกตามระดับการประเมินไดอยางชดัเจน

► สามารถแยกผลการปฏิบัตงิานที่ดี จากผลการปฏิบัติงานทีด่อย

กวาออกจากกัน

► มีความสมดุล

มี 5 ระดับ ตองเริ่มตั้งคาเปาหมายไวที่ 3 ไมตั้งไวที่ 5 

เพราะไมสามารถแยกไดวาใครมีผลงานดีกวา



สิ่งที่ตองพิจารณาเมื่อกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

 พิจารณาวัตถุประสงค

 กําหนดตัวชี้วัด

 กําหนดคาเปาหมาย

 กําหนดน้ําหนัก

 วัดผลสาํเร็จ



องคประกอบผลสัมฤทธิ์ของงาน

งานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการหรือแผนปฏิบัติราชการ

งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลักของ

กระทรวง กรม จังหวัด สํานัก/กอง
เปาหมายระดับหนวยงาน

ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

งานที่สนับสนุนตอเปาหมาย

ของหนวยงาน/ผูบังคับบัญชา

งานตามหนาที่ความ

รับผิดชอบหลัก
งานที่ไดรับมอบหมายอื่น

เปาหมายระดับบุคคล

ตัวชี้วัดระดับบุคคล

ระดับ 
สวนราชการ/จังหวัด

ระดับหนวยงาน

ระดับบุคคล

งานตามพันธกิจ/หนาที่รับผิดชอบ

หลักของกระทรวง/กรม จังหวัด

งานที่สนับสนุนตอ

เปาหมายระดับองคกร



การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของงาน

 การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง
(Goal Cascading Method)

หัวหนา
สวนราชการ

หัวหนา
สวนราชการ

รองหัวหนา  

สวนราชการ

รองหัวหนา  

สวนราชการ

ผูอํานวยการ

ระดับสํานัก/กอง

ผูอํานวยการ

ระดับสํานัก/กอง

หัวหนาหนวยงาน

ภายใต สํานัก/กอง

หัวหนาหนวยงาน

ภายใต สํานัก/กอง

ผูปฏิบัติงานที่ไมมี

ผูใตบังคับบัญชา

ผูปฏิบัติงานที่ไมมี

ผูใตบังคับบัญชา



การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของงาน
 การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ

(Customer-Focused Method)

แนวทางนี้เหมาะกับงานที่ตองทําหนาที่ใหบริการกับ

ผูอื่นเปนสําคัญ ผลสําเร็จของงาน คือสิ่งที่ไดทํา หรือ

ใหบริการกับลูกคา หรือผูรับบริการ

หนวยงาน

ผูรับบรกิาร ก

ผูรับบรกิาร ค

ผูรับบรกิาร ง ผูรับบรกิาร ขผลผลิต

บริการ

ผลผลิต  บริการ

ผลผลิต

บริการ

ผลผลิต  บริการ

• ใครคือผูรับบริการ
• ผูรับบริการตองการ/คาดหวัง

อะไร?
• จะตั้งเปาหมายในการใหบริการ

อยางไร?
•  จัดทําขอตกลงการใหบริการ
• ประเมินผลตามเปาหมายที่ตั้งไว  



การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของงาน

 การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน
(Work Flow Charting Method)

การพิจารณาจากกระบวนงาน เหมาะกับการตั้งเปาหมายและตัวชี้วัดของงานประเภทที่เนน

การปฏิบัติใหไดตามมาตรฐานงานเปนหลัก โดยมองวาถากระบวนงานไดแลว ผลลัพธหรือ

ผลสําเร็จของงานจะเกดิขึ้นเอง

รางบทความ

กําหนดหัวขอ

ผลผลิต

เริ่มตน

แกไขบทความ

ตกแตงศิลป

ตัวอยาง กระบวนการ

ผลิตบทความของงาน

วารสารขาราชการ

Key Process Key Results Role-Result Matrix



• ความรู

• ทักษะ

• ความเชี่ยวชาญ

• ทัศนคติ

• ความสามารถ

• คานิยม

• แรงจูงใจ

• แรงขบัเคลื่อนภายใน

• ใจรักที่จะทํา

“ หมวดหมูของพฤติกรรมการทํางานที่องคกร
คาดหวัง อันนําไปสูผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ”

ผลการ

ปฏิบัติงาน

ที่ดีเลิศ

พฤติกรรม

การทํางาน

สังเกตได  วัดประเมินได
สามารถเขาใจและปรบัตัวไดงาย

เรียนรูและปรบัเปลี่ยนได

นําไปสูผลสัมฤทธิ์

องคประกอบสมรรถนะ



สมรรถนะหลกัขาราชการพลเรอืน (5)

 การมุง
ผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี

การสรางความ
เชี่ยวชาญงาน

อาชีพ
จริยธรรม ความรวมแรง

รวมใจ

สมรรถนะหลกัขาราชการกรมปศสุตัว (3)

สมรรถนะผูบริหาร (6)

ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

การทํางานบน
พื้นฐานของขอมูลที่

ถูกตอง 
ความใฝรูรอบดาน 

วิสยัทัศน การวางกลยุทธ
ภาครัฐ

ศักยภาพเพื่อการ
ปรับเปลีย่น

การควบคมุ
ตนเอง

การใหอํานาจ
แกผูอื่น

สภาวะผูนํา

สมรรถนะตามบทบาท/กลุมงาน

เราตองถือสมรรถนะอะไรบาง?



สมรรถนะที่นาํมาใชในระบบ P.M.

สั่งสมความ

เชี่ยวชาญ

จริยธรรม

รวมแรงรวมใจ ใฝรูรอบดาน

สมรรถนะหลักสมรรถนะหลัก



ระบบบรหิารผลการปฏิบัติงาน

11 หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน

22 แนวคิดในการพัฒนาระบบ P.M. กรมปศุสัตว

33 ระบบบริหารผลการปฏิบตังิานกรมปศุสัตว

44 แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 

55 การจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง



แบบฟอรมที่ 1แบบฟอรมที่ 1
••  สวนที่สวนที่  11  ขอมูลของผูรับการประเมนิขอมูลของผูรับการประเมนิ

••  สวนที่สวนที่  22  สรุปผลการประเมนิสรุปผลการประเมนิ

••  สวนที่สวนที่  33  แผนพัฒนาผลการปฏิบตัิราชการรายบุคคลแผนพัฒนาผลการปฏิบตัิราชการรายบุคคล

••  สวนที่สวนที่  44  ความเหน็ของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปความเหน็ของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

แบบฟอรมที่ 2แบบฟอรมที่ 2 แบบสรปุการประเมนิสมรรถนะแบบสรปุการประเมนิสมรรถนะ

แบบฟอรมที่ 3แบบฟอรมที่ 3 แบบสรปุการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงานแบบสรปุการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน

แบบสรปุการประเมนิผลการปฏบิัติงานแบบสรปุการประเมนิผลการปฏบิัติงาน

••  แบบฟอรมแบบฟอรม  3.13.1  แบบการวางแผนการปฏิบตัิงานแบบการวางแผนการปฏิบตัิงาน

ประจําปประจําป

••  แบบฟอรมแบบฟอรม  3.23.2  แบบติดตามผลการปฏบิัติงานแบบติดตามผลการปฏบิัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน



ตัวอยางแบบฟอรม



















พิจารณา

เลื่อนเงินเดือน

คะแนน

ผลการ

ปฏิบัติงาน

แบบสรุปการประเมินผลการปฏบิัติงาน

หนาที่ ๑

แบบการวางแผน

การปฏิบัติงานประจําป

หนาที่ ๒

หนาที ่๓

แบบติดตาม

ผลการปฏิบัติงาน

แบบสรุป

การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์

ของงาน

แบบสรุปการประเมินสมรรถนะ

คะแนน

ประเมิน

สมรรถนะ

คะแนน

ประเมิน

ผลสัมฤทธิ์

ของงาน



ระบบบรหิารผลการปฏิบัติงาน

11 หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน

22 แนวคิดในการพัฒนาระบบ P.M. กรมปศุสัตว

33 ระบบบริหารผลการปฏิบตังิานกรมปศุสัตว

44 แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 

55 การจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง



การจัดทําคํามัน่ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

ว10/2552 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552

กฎ ก.พ.

วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ

กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการ            
 ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล

 พ.ศ.2552



การจัดทําคํามัน่ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

ที่มา
ม.๑๑๐(๕)

ผูบังคับบญัชาซึ่งมอีํานาจสัง่บรรจตุาม ม.๕๗ 
มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ

เพื่อรับบําเหนจ็บํานาญเหตทุดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหนจ็บํานาญ

ไดเมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี

ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผลในระดับอนัเปนที่พอใจของทาง

ราชการ

การสั่งใหออกจากราชการใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.



การจัดทําคํามัน่ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

กลุมเปาหมาย

ขาราชการที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบตัิราชการ (ตามหลกัเกณฑและวิธกีารที่

กําหนดตามมาตรา ๗๖ แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๕๑) อยูในระดบัที่ผูบังคบับัญชาเห็นควรใหไดรับการ
พัฒนาและปรับปรุงตนเอง



การประเมนิผลและการทําคํามั่นในการพัฒนาตนเอง
ประเมินครั้งที่ 11

ประเมินครั้งที่ 22

ประเมินครั้งที่ 33

ผาน ไมมีประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลเปนทีพ่อใจ

ผาน ไมผาน

ผาน ไมผาน

ทําคํามั่น (1)

ทําคํามั่น (2)

ไมทําคํามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง

ยื่นคําขอตอหัวหนา
สวนราชการเพื่อสั่งใหออก

สั่งใหออก/รับ
บําเหน็จบํานาญทดแทน



ถาม - ตอบ 



บทสงทาย

“what gets measured get done

If you don’t measure results, you can’t reward it.

If you can’t reward success, you are probably rewarding failure.

If you can’t see success, you can’t reward it.

If you can’t see success, you can’t learn from it.

If you can’t recognise failure, you can’t correct it.

If you can demonstrate results, you can win public support.”

Osborne L. Gaebler, 1992
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