
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญ

(หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒ / ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒)



• เพื่อเปนเคร่ืองมือของฝายบริหารในการกํากับติดตามเพื่อให      
สวนราชการและจังหวัดสามารถบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน    
พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
คุมคา

• เพื่อใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช
ประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน และการใหเงินรางวัลประจําป
แกขาราชการพลเรือนสามัญ ตามหลักการของระบบคุณธรรม

.
วัตถุประสงค
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• มีความยืดหยุนในการเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีเหมาะกับลักษณะงาน และมีความคลองตัวใน       
การนําผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

หลักการ
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• มีความโปรงใส เปนธรรม สามารถตรวจสอบได



หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ
ผูมีหนาท่ีประเมิน

ผูประเมิน ผูรับการประเมิน

นายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีหัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยู
ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอ
นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยูในบังคับ
บัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอรัฐมนตรี

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
/ ปลัดกระทรวง

หัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยูในบังคับบัญชา      
หัวหนาสวนราชการซ่ึงไมมีฐานะเปนกรม แตมีผูบังคับบัญชา
เปนอธิบดี                                          
ขาราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานปลัดสํานักนายกฯ หรือ
สํานักงานปลัดกระทรวง



หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ
ผูมีหนาท่ีประเมิน

ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูในบังคับบัญชาเลขานุการรัฐมนตรี

ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูในบังคับบัญชา 
ยกเวน ปลัดอําเภอ หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ ขาราชการ
พลเรือนสามัญในบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ

หัวหนาสวนราชการระดับ
กรม

ผูประเมิน ผูรับการประเมิน

หัวหนาสวนราชการซ่ึงไมมี
ฐานะเปนกรม แตมี

ผูบังคับบัญชาเปนอธิบดี

ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูในบังคับบัญชา



หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ
ผูมีหนาท่ีประเมิน

ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูในบังคับบัญชาปลัดอําเภอ / หัวหนาสวน
ราชการประจําอําเภอ

ปลัดอําเภอ และหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนายอําเภอ

ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูในบังคับบัญชาผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมาย

ผูประเมิน ผูรับการประเมิน

ผูบังคับบัญชาระดับสํานัก กอง
หรือเทียบเทา

ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูในบังคับบัญชา

ปลัดจังหวัด / หัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัด

ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูในบังคับบัญชา 
ยกเวน ปลัดอําเภอ และหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ และ
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในบังคับบัญชาของหัวหนาสวน
ราชการประจําอําเภอ



หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ

ผูใหขอมูลและความเห็นประกอบการประเมินของผูมีอํานาจประเมินในกรณีตาง ๆ

ผูใหขอมูลและความเห็น ผูรับการประเมิน

ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัด 

หัวหนาสวนราชการ/หนวยงานท่ี
ผูรับการประเมินไปชวยราชการ

ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีไดรับมอบหมายใหไปชวย
ราชการหรือปฏิบัติราชการในสวนราชการหรือ
หนวยงานอื่น

หัวหนาคณะผูแทน (การบริหาร
ราชการในตางประเทศ)

ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงประจําอยูตางประเทศแต
มิใชบุคคลในคณะผูแทน



หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ

รอบการประเมิน

ปละ ๒ รอบ ตามปงบประมาณ
• รอบท่ี ๑ : ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม
• รอบท่ี ๒ : ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน
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ผลสัมฤทธ์ิของงาน พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ
องคประกอบการประเมิน
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- ปริมาณผลงาน หรือ
- คุณภาพผลงาน หรือ
- ความรวดเร็วหรือ

ตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือ
- ความประหยัดหรือ

ความคุมคาของการใช
ทรัพยากร

- สมรรถนะหลัก  และ
- สมรรถนะท่ีเก่ียวของ

กับการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีสวนราชการ
กําหนด

องคประกอบ
อ่ืน

- สวน
ราชการ
กําหนด



หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ
องคประกอบ : สัดสวนคะแนน

กรณี สัดสวนองคประกอบการประเมิน

ขาราชการที่พนทดลองฯ
ผลสัมฤทธิ์ของงานตองไมนอยกวารอยละ ๗๐ 
เชน ๗๐:๓๐ หรือ ๘๐:๒๐ หรือ ๙๐:๑๐ หรือสัดสวน
อ่ืนท่ีผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ ๗๐ ก็ได

ขาราชการผูอยูใน
ระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ

สัดสวนผลสัมฤทธิ์ของงานตอพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการรอยละ ๕๐:๕๐
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หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ
องคประกอบ : ระดับผลการประเมิน อยางนอย  ๕ ระดับ

กรณี ระดับผลฯ คะแนนในแตละระดับ หมายเหตุ

ขาราชการ
ดีเดน สวนราชการสามารถกําหนดชวง

คะแนนของแตละระดับไดตาม
ความเหมาะสม 

ประกาศผูมีผลการ
ประเมิน ดีเดน และ    
ดีมาก ใหทราบทั่วกัน ดีมาก

ดี

พอใช ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ -

ตองปรับปรุง ต่ํากวารอยละ ๖๐ -
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• แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ก.พ. กําหนดให แตสวนราชการสามารถปรับได โดยสาระไมนอยกวา

แบบแนบทายหลักเกณฑ

• แบบมอบหมายงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สวนราชการกําหนดเอง

หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ
แบบประเมิน
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13

แบบสรุปการประเมินฯ
แบบสรุปการประเมินฯ  ประกอบดวยเอกสาร 3 หนา



หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ

• สวนราชการระดับกรมหรือจังหวัดจัดใหมีระบบการจัดเก็บ           
ผลการประเมิน

• แบบสรุปผลการประเมิน
- ผูบังคับบัญชาเก็บสําเนาไวท่ีสํานัก/กองอยางนอย ๒ รอบ

การประเมิน
- สวนราชการเก็บตนฉบับในแฟมประวัติขาราชการ หรือ

จัดเก็บในรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม

การจัดเก็บผลการประเมินการจัดเก็บผลการประเมิน



• เร่ิมรอบการประเมิน
- สวนราชการระดับกรมหรือจังหวัดประกาศหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินฯ ใหทราบโดยทั่วกัน
- ผูประเมินและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกัน

- ผลสําเร็จของงาน
- พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ

• ระหวางรอบการประเมิน
- ผูรับการประเมินใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมิน

หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ
วิธีการประเมิน
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• ครบรอบการประเมิน
- ผูประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน
- ผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปน

รายบุคคล
- ผูประเมินประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเดน

และดีมากในที่เปดเผย
- ผอ.สํานัก/กอง หรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด โดยความ

เห็นชอบของผูบังคับบัญชา จัดสงผลการประเมินตอคณะกรรมการ
กล่ันกรองฯ 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ
วิธีการประเมิน
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หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ

กลไกสนับสนุนความโปรงใส เปนธรรม : คณะกรรมการกลั่นกรอง

คณะกรรมการกลั่นกรองระดับกรม
• รอง หน.สรก. ซึ่งทําหนาท่ี CHRO ประธาน
• ขรก.ในสวนราชการ ตามท่ี หน.สรก.เห็นสมควร ไมนอยกวา ๔ คน กรรมการ
• หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี เลขานุการ
คณะกรรมการระดับจังหวัด
• รอง ผวจ. ซึ่งทําหนาท่ี CHRO ประธาน
• ขรก.ในจังหวัด ตามท่ี ผวจ.เห็นสมควร ไมนอยกวา ๔ คน กรรมการ
• หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี เลขานุการ

หนาท่ี : พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด

องคประกอบ :
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ถาม - ตอบ


