
 

 

 
 
 
 

          

ประกาศกรมปศุสัตว 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 

ขาราชการพลเรือนสามัญในกรมปศุสัตว 
 

  โดยท่ีสมควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญในกรมปศุสัตว เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนไปอยางเหมาะสม เปนระบบและ
มาตรฐาน เกิดประโยชนแกทางราชการ 

  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว 20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 27 
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.1/ว 12 ลงวันท่ี 30 
สิงหาคม 2555 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน และมติ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 กรมปศุสัตวจึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญในกรมปศุสัตว ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญในกรมปศุสัตว”  

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 
เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศฉบับใหม 

ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญในกรมปศุสัตว ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2552 
  ขอ 4 การกําหนดผูประเมิน ผูประเมิน และผูใหขอมูลหรือความเห็นประกอบการประเมิน  

ผูประเมิน ผูรับการประเมิน ผูใหขอมูลหรือความเห็น
ประกอบการประเมิน 

อธิบด ี รองอธิบดี - 
อธิบด ี ปศุสัตวเขต - 
อธิบด ี ผูอํานวยการสํานัก กอง หรือ

เทียบเทากอง 
รองอธิบดี 

อธิบด ี ปศุสัตวจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด/ปศุสัตวเขต 
ปศุสัตวเขต ขาราชการพลเรือนสามัญใน

สํานักงานปศุสัตวเขต 
ผูบังคับบัญชาชั้นตน 

ผูอํานวยการสํานัก กอง หรือ
เทียบเทากอง 

ขาราชการพลเรือนสามัญใน 
สํานัก กอง หรือเทียบเทากอง 

ผูบังคับบัญชาชั้นตน 

ปศุสัตวจังหวัด ขาราชการพลเรือนสามัญใน
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
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ผูประเมิน ผูรับการประเมิน ผูใหขอมูลหรือความเห็น
ประกอบการประเมิน 

ปศุสัตวจังหวัด ปศุสัตวอําเภอ นายอําเภอ 
ปศุสัตวอําเภอ ขาราชการพลเรือนสามัญใน

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 
- 

ผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมาย ขาราชการพลเรือนสามัญใน 
บังคับบัญชา 

- 

 (1) กรณีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับมอบหมายใหไปชวยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการในหนวยงานอ่ืนเกินกวาก่ึงหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหหัวหนาสวนราชการหรือ
หนวยงานท่ีขาราชการผูนั้นไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการมีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการดังกลาว 

 (2) กรณีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดโอนหรือยายหลังวันท่ี 1 มีนาคม หรือ วันท่ี 1 
กันยายน ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการในสวนราชการหรือหนวยงานเดิมกอนการโอน
หรือยาย เปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการผูนั้น 

  ขอ 4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหดําเนินการประเมินปละ 2 รอบ ตามปงบประมาณ ดังนี้ 
  รอบท่ี 1 เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 
  รอบท่ี 1 เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 

  ขอ 5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหประเมินอยางนอยสององคประกอบ ไดแก 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนคะแนนรอยละ 70 และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดสวนคะแนน
รอยละ 30  
 ในกรณีท่ีเปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ ท่ีอยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการอยูในระหวางรอบการประเมิน ใหประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ รอยละ 50 

  ขอ 6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหประเมินจาก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว 
หรือตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร หรือท่ีเหมาะสม 
 (1) จํานวนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภท
อํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป กําหนดใหมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน อยางนอย 3 ตัวชี้วัด 
สําหรับขาราชการตําแหนงประเภทบริหารใหมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กําหนด หรือตามความเหมาะสม โดยน้ําหนักตัวชี้วัดรวมกันเทากับรอยละ 100 
 (2) คาเปาหมายและคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหกําหนดเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคาเปาหมาย คะแนน 

ระดับท่ี 1 คาเปาหมายระดับต่ําสุดท่ีรับได 1 

ระดับท่ี 2 คาเปาหมายระดับต่ํากวามาตรฐาน 2 

ระดับท่ี 3 คาเปาหมายระดับมาตรฐาน 3 

ระดับท่ี 4 คาเปาหมายสูงมากกวาระดับมาตรฐานระดับยากปานกลาง 4 

ระดับท่ี 5 คาเปาหมายสูงมากกวาระดับมาตรฐานมีความยากคอนขางมาก 5 
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ขอ 7 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรอืสมรรถนะ 

 (1) สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร ใชตามท่ี ก.พ. กําหนดในหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 27 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ี
จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 และสมรรถนะหลักท่ีกรมปศุสัตว
กําหนดเพ่ิมเติม สําหรับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ใชตามประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว เรื่อง การกําหนด
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2559 รายละเอียดแนบทายประกาศนี ้

 (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ กําหนดใหสมรรถนะตามประเภท
ตําแหนง และระดับตําแหนง มีน้ําหนักรวมกันเทากับรอยละ 100 ดังนี้ 

 (2.1) ขาราชการตําแหนงประภทท่ัวไป และประเภทวิชาการทุกระดับ ใหประเมิน
สมรรถนะหลัก 8 สมรรถนะ โดยกําหนดใหแตละสมรรถนะมีน้ําหนัก ดังนี ้
 1) การมุงผลสัมฤทธิ์     รอยละ 12.5 
 2) การบริการท่ีดี     รอยละ 12.5 
 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   รอยละ 12.5 
 4) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม รอยละ 12.5 
 5) การทํางานเปนทีม     รอยละ 12.5 
 6) ความใฝรูรอบดาน     รอยละ 12.5 
 7) การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง  รอยละ 12.5 
 8) ความคิดริเริ่มสรางสรรค    รอยละ 12.5 

 (2.2) ขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน และระดับสูง ใหประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ สมรรถนะทางการบริหาร 3 สมรรถนะ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ 3 สมรรถนะ โดยกําหนดใหแตละสมรรถนะมีน้ําหนัก ดังนี ้
 สมรรถนะหลัก 
 1) การมุงผลสัมฤทธิ์     รอยละ 10 
 2) การบริการท่ีดี     รอยละ 10 
 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   รอยละ 10 
 4) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม รอยละ 10 
 5) การทํางานเปนทีม     รอยละ 10 
 สมรรถนะทางการบริหาร 
 1) สภาวะผูนํา      รอยละ 10 
 2) วิสัยทัศน      รอยละ 10 
 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
 1) การมองภาพองครวม     รอยละ 10 
 2) การคิดวิเคราะห     รอยละ 10 
 3) การดําเนินการเชิงรุก     รอยละ 10 
 (3) ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังในการปฏิบัติราชการของตําแหนงประเภทตาง ๆ 
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
 

(4) มาตรวัด.... 
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 (4) มาตรวัดการประเมินสมรรถนะ ใชมาตรวัดแบบ Rating Scale โดยพิจารณาจาก
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูรับการประเมินเทียบกับระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังในการปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไว
ในพจนานุกรมรายการสมรรถนะของกรมปศุสัตว โดยมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไ ม สั ง เ ก ต เ ห็ น ไ ด
อยางเดนชัด 

พอสังเกตเห็นไดบาง 
แ ต ต อ ง ใ ช เ ว ล า
พัฒนาอีกระยะหนึ่ง 

กํ า ลั ง พั ฒ น า 
สังเกตเห็นไดไมนอย
กว าครึ่ ง หนึ่ ง ของ
รายการสมรรถนะท่ี
กําหนด 

ใชงานไดดีเกือบครบ
ต า ม ร า ย ก า ร
สมรรถนะท่ีกําหนด 

ใ ช ง า น ไ ด ดี ค ร บ
ท้ังหมดตามรายการ
สมรรถนะท่ีกําหนด 

  ขอ 8 ในแตละรอบการประเมิน ใหนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัดกลุมตามผล
คะแนน  เปน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง โดยกําหนดชวงคะแนนประเมินของแตละระดับผลการ
ประเมิน ดังนี้ 

ดีเดน    90 – 100     คะแนน 
ดีมาก    80 – 89       คะแนน 
ดี    70 – 79       คะแนน 
พอใช    60 – 69       คะแนน 
ตองปรับปรุง   นอยกวา  60   คะแนน 

โดยแตละระดับผลประเมิน สํานัก กอง หรือเทียบเทากอง อาจกําหนดใหมีชวง
คะแนนมากกวาหนึ่งชวงคะแนนก็ได แตไมเกิน 5 ชวงคะแนน และคะแนนต่ําสุดของระดับพอใชตองไมต่ํากวา
รอยละ 60 

  ขอ 9 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตองมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และใหเปนไปตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีกรมปศุสัตวกําหนด ดังนี้ 

 (1) สําหรับขาราชการตําแหนงประภทท่ัวไป และประเภทวิชาการทุกระดับ ใหใชแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ กปศ. 1) แนบทายประกาศนี ้

 (2) สําหรับขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน และระดับสูง ใหใชแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ กปศ. 2) แนบทายประกาศนี ้

  ขอ 10 ใหกองการเจาหนาท่ี จัดใหมีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง
ความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผูรับการประเมิน เพ่ือใชประกอบการ
พิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตาง ๆ  

 สําหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหสํานัก กอง หรือเทียบเทากอง 
จัดเก็บสําเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีผูนั้นสังกัด เปนเวลา
อยางนอยสองรอบการประเมิน โดยใหกองการเจาหนาท่ี จัดเก็บตนฉบับไวในแฟมประวัติขาราชการ หรือจัดเก็บ
ในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได 

 

 

ขอ 11 ผลการประเมิน.... 
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  ขอ 11 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชพลเรือนสามัญในกรมปศุสัตว อาจนําไปใช
ประกอบการแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การใหออกจากราชการ และการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดวาดวยการนั้น และอาจนําไปใชประกอบการตัดสินใจ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตาง ๆ เชน การใหรางวัลประจําป รางวัลจูงใจ และคาตอบแทนตาง ๆ 
ดวยก็ได 

  ขอ 12 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชพลเรือนสามัญในกรมปศุสัตว ใหดําเนินการ
ตามวิธีการ ดังตอไปนี้ 

 (1) กอนรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหกรมปศุสัตวประกาศ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหขาราชการพลเรือนสามัญทราบโดยท่ัวกัน 

 (2) ในแตละรอบการประเมินใหผูประเมินและผูรับการประเมิน กําหนดขอตกลง
รวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้
ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

 สําหรับพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ใหใชตามเกณฑมาตรฐาน
แสดงระดับของรายการสมรรถนะสําหรับขาราชการกรมปศุสัตว แนบทายประกาศนี้ 

 (3) ในแตละรอบการประเมินใหผูประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการ
ประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการไดประกาศไว และตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับผูรับการประเมิน 

 (4) ในระหวางรอบการประเมินใหผูประเมิน ใหคําปรึกษาแนะนําผูรับการประเมินเพ่ือ
การปรับปรุง แกไข พัฒนาเพ่ือนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และ
เม่ือสิ้นรอบการประเมินผูประเมินดังกลาวกับผูรับการประเมิน ควรรวมกันวิเคราะหผลสําเร็จของงาน และ
พฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพ่ือหาความจําเปนในการพัฒนาเปนรายบุคคลดวย 

 (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละครั้ง ใหผูประเมินแจงผลการประเมิน
ใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผูรับ
การประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหขาราชการพลเรือนสามัญอยางนอยหนึ่งคนใน
หนวยงานนั้นลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย 

 (6) ใหผูประเมินประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูท่ีมีผลการปฏิบัติราชการ
ระดับดีเดนและดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 

  (7) ใหผูอํานวยการสํานัก กอง หรือเทียบเทากอง จัดสงผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญในหนวยงาน เพ่ือใหกองการเจาหนาท่ีเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ กอนนําเสนอตออธิบดีกรมปศุสัตว 

 (8) ใหรองอธิบดีกรมปศุสัตวใหขอมูลหรือความเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผูอํานวยการสํานัก กอง หรือเทียบเทากอง สวนกลาง ในกลุมภารกิจท่ีกํากับและรับผิดชอบ และจัดสงผล
การประเมินใหกองการเจาหนาท่ี เพ่ือเสนอตออธิบดีกรมปศุสัตว 

 

 

ขอ 13 เพ่ือใหมี.... 




