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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ขั้นตอนที่
1

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดทาตัวชี้วัดและกาหนด
ค่าเป้าหมาย

ช่วงเวลา

รายละเอียดงาน

กฎระเบียบที่ใช้

ก่อนหรือต้นรอบการประเมิน
(ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่
๑ เมษายน ถึง ๓๑ พฤษภาคม)

ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา/ผู้ ป ระเมิ น และพนั ก งานราชการ
แต่ล ะคน ร่ว มกันวางแผนการปฏิ บัติงาน เพื่ อให้
บรรลุ เป้ าหมาย ก าหนดข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง าน
โดยประกอบด้วย ภาระงาน เป้าหมายและ/หรือ
ระดั บ ความส าเร็ จ ของงานที่ พ นั ก งานราชการ
ต้องรับผิดชอบในรอบการประเมิน รวมทั้งกาหนด
ตั ว ชี้ วั ด หรื อ หลั ก ฐานบ่ ง ชี้ ค วามส าเร็ จ ของงาน
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมรวมทั้ ง ระบุ พ ฤติ ก รรมในการ
ทางานที่คาดหวังดาเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการต้น รอบการประเมิน ได้ม อบหมายงาน
จัด ท าตัว ชี ้ว ัด แ ล ะก าห น ด ค่า เป้า ห ม าย ทั ้ ง
ผู้ ป ระเมิ น และผู้ รั บ การประเมิ น ตกลงร่ ว มกั น
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร

๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
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ขั้นตอนที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ช่วงเวลา

รายละเอียดงาน

กฎระเบียบที่ใช้

2

ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานตามแผนการ
ปฏิบัติงาน

ระหว่างรอบการประเมิน
(ทุก ๑ เดือน หรือ ทุก ๒ เดือน
หรือไตรมาส หรืออื่นๆ
ตามความเหมาะสมของ
หน่วยงาน)

ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
โดยให้คาปรึกษาแนะนา และช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงาน
ราชการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสาเร็จของงานที่กาหนด
การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ควรมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมี
เอกสารหลักฐานในการติดตามที่ชัดเจน

๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. คาอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
๓. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ
ประเมิน ๒ ส่วน
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
๒. สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน
ของกรมฯ

เมื่อครบรอบการประเมิน
ครั้งที่ ๑ (มีนาคม)
ครั้งที่ ๒ (กันยายน)

1. ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ดาเนินการประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการทั่ ว ไป
ในสั งกั ดตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการฯ ตามประกาศ
กรมวิ ชาการเกษตร เรื่ อ ง หลั กเกณฑ์ และวิ ธี ก าร
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานราชการ
กรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
และข้อตกลงที่ได้ทาไว้กับพนักงานราชการ/ผู้รับ
การประเมิ น โดยประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
๒ ส่วน ดังนี้

1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554
๓. คาอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
๔. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
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ขั้นตอนที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ช่วงเวลา

รายละเอียดงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงานพิจารณาจากองค์ประกอบ
ดังนี้
(๑) ปริมาณผลงาน
(๒) คุณภาพผลงาน
(๓) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
(๔) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน
ประกอบด้วย
(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(2) บริการที่ดี
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม
(5) การทางานเป็นทีม
2. ให้ผู้ประเมินรวบรวมจัดเก็บแบบประเมิน
และหลักฐานแสดงความสาเร็จของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการไว้ที่หน่วยงาน
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารบุคคล
ในเรื่องต่างๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 รอบ
การประเมิน

กฎระเบียบที่ใช้
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ขั้นตอนที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ช่วงเวลา

รายละเอียดงาน
๓. จัดทาบัญชีสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
โดย ผอ.กอง/สถาบัน/สานัก/หรือเทียบเท่า
ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วบันทึกข้อมูล
ลงแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งกองการเจ้าหน้าที่
๔. แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่พนักงาน
ราชการ และให้พนักงานราชการลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมิน
ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน
ให้มพี ยานอย่างน้อย ๑ คน ในส่วนราชการ
ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่า ได้มีการแจ้ง
ผลการประเมินดังกล่าวด้วยแล้ว
๕. ให้คาปรึกษาแนะนาแก่พนักงานราชการ
เพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

กฎระเบียบที่ใช้
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ขั้นตอนที่
4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
สรุปเสนอกรมฯ ตาม
แบบฟอร์มที่แนบในหนังสือ
แจ้งดาเนินการของ
กองการเจ้าหน้าที่

ช่วงเวลา
ปลายเดือนกันยายน ถึง
ต้นเดือนตุลาคม หรือ
ปลายเดือนมีนาคม ถึง
ต้นเดือนเมษายน

รายละเอียดงาน
๑. บัญชีสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการทั่วไป
๒. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการมีมติเห็นชอบผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
๓. พนักงานราชการ ที่มีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ากว่าระดับดี
ให้ ผอ.กอง/สถาบัน/สานัก หรือเทียบเท่า
ทาความเห็นเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เพื่อพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป

กฎระเบียบที่ใช้
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554
๓. คาอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
๔. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๕. หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๖ เรื่อง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ของระบบพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๕๘
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กฎ ระเบียบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ
1. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกรำคม 2547
2. ประกำศคณะกรรมกำรบริ หำรพนั กงำนรำชกำร (คพร.) เรื่อง แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2554
3. คำอธิบำย ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554
4. หนังสือคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร สำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๖ เรื่อง ซักซ้อมควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติของระบบพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๘
5. ประกำศกรมวิชำกำรเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนของพนักงำนรำชกำร
กรมวิชำกำรเกษตร ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561
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ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร
พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 13 มกรำคม 2547
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ
ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคนภาครัฐ
และใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลองตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมีการจางพนักงานราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
เวนแตราชการสวนทองถิ่น
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเปน
สวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ
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๒
“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดย
ไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพื่อเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
ใหกับสวนราชการนั้น
“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ขอ ๔ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่กําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเปน
ขอหามในเรื่องใด ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหาม
เชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย ทั้งนี้ เวนแตเรื่องใดมีกําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้
หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง หรือเปนกรณีที่สวนราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการ
ประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใด ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการ
หรือลูกจางในบางเรื่องเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
ขอ ๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
พนักงานราชการ

ขอ ๖ พนักงานราชการมีสองประเภท ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเปนงาน
ประจําทั่วไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ หรือ
งานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๒) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ตอง
ใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนเฉพาะ
เรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว
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๓
ขอ ๗ ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนก
เปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังตอไปนี้
(๑) กลุมงานบริการ
(๒) กลุมงานเทคนิค
(๓) กลุมงานบริหารทั่วไป
(๔) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
(๕) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๖) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ในแตละกลุมงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีกลุมงานยอยเพื่อให
เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได
การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
สวนราชการซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการอาจกําหนดชื่อตําแหนงในกลุมงานตาม
ความเหมาะสมกับหนาที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่จางได
ขอ ๘ ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานราชการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
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๔
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่สวนราชการกําหนดไวในประกาศ
การสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปน
หรือเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนั้น
ความใน (๑) ไมใหใชบังคับกับพนักงานราชการชาวตางประเทศซึ่งสวนราชการจํา
เปนตองจางตามขอผูกพันหรือตามความจําเปนของภารกิจของสวนราชการ
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามเพิ่มขึ้น หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติของสวนราชการในการจางพนักงานราชการเพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการกําหนดใหมีพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ขอ ๙ ใหสวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป
โดยใหสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ
ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการกําหนด
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดานบุคคลตามความจําเปนและสอดคลองกับกรอบอัตรา
กําลังพนักงานราชการดังกลาว ทั้งนี้ การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามประเภทรายจายที่ไดรับ
การจัดสรรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน สวนราชการอาจขอใหเปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจงใหสํานักงบประมาณทราบ
ขอ ๑๐ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่สวนราชการใดจะขอยกเวนหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหาหรือการ
เลือกสรรตามที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหสามารถกระทําไดโดยทําความตกลงกับ
คณะกรรมการ
ขอ ๑๑ การจางพนักงานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ปหรือ
ตามโครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนราชการ
แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
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๕
การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการเปนผูลงนามในสัญญาจางกับผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการ
ขอ ๑๒ การแตงกายและเครื่องแบบปกติ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด
เครื่องแบบพิธีการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๓ วันเวลาการทํางาน หรือวิธีการทํางานในกรณีที่ไมตองอยูปฏิบัติงานประจํา
สวนราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามหนาที่ของพนักงานราช
การในแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน
หมวด ๒
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน

ขอ ๑๔ อัตราคาตอบแทนของพนักงานราชการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
ขอ ๑๕ สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา
(๒) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(๓) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(๔) คาใชจายในการเดินทาง
(๕) คาเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๗) การไดรับรถประจําตําแหนง
(๘) สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑการไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด
ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อให
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนตามวรรคหนึ่ง
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๖
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
สิทธิประโยชนใหแกพนักงานราชการเพื่อใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการตามขอ ๑๔ และขอ ๑๕ เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรมและมีมาตรฐาน
โดยคํานึงถึงคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง คาตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการ
พลเรือน และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๗ ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม
ขอ ๑๘ สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับคาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด
หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขอ ๑๙ ในระหวางสัญญาจาง ใหสวนราชการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ดังตอไปนี้
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ใหกระทําในกรณี
ดังตอไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ใหกระทําในกรณี
การประเมินผลสําเร็จของงานตามชวงเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวเพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
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๗
ขอ ๒๐ พนักงานราชการผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
ใหถือวาสัญญาจางของพนักงานราชการผูนั้นสิ้นสุดลง โดยใหสวนราชการแจงใหพนักงานราชการ
ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผูนั้น
ขอ ๒๑ ใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินการจางพนักงานราชการ รวมทั้ง
ปญหาอุปสรรคหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกป
หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย

ขอ ๒๒ พนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กําหนดในระเบียบนี้ ตามที่
สวนราชการกําหนด และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ขอ ๒๓ พนักงานราชการตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปนขอหาม
และขอปฏิบัติที่สวนราชการกําหนด
พนักงานราชการผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
พนักงานราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย
ขอ ๒๔ การกระทําความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
(๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการ
กําหนดใหปฏิบัติจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย
อยางรายแรง
(๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๒ จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานเปนเวลาติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน สําหรับตําแหนง
ที่สวนราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน
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๘
(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานจนทําใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง สําหรับตําแหนงที่สวนราชการกําหนด
การทํางานตามเปาหมาย
(๘) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุกหรือหนักกวาโทษจําคุก
(๙) การกระทําอื่นใดที่สวนราชการกําหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๒๕ เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการจัดใหมีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตอง
ใหโอกาสพนักงานราชการที่ถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวาพนักงานราชการผูนั้นกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการมีคําสั่งไลออก แตถาไมมีมูลกระทําความผิดใหสั่งยุติเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการ
กําหนด
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไมรายแรงตามที่
สวนราชการกําหนด ใหหัวหนาสวนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน หรือลดขั้นเงิน
คาตอบแทน ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด
ในการพิจารณาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
สอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร
ขอ ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ทางวินัยแกพนักงานราชการ เพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
หมวด ๕
การสิ้นสุดสัญญาจาง

ขอ ๒๘ สัญญาจางสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ครบกําหนดตามสัญญาจาง
(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้หรือตามที่
สวนราชการกําหนด
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๙
(๓) พนักงานราชการตาย
(๔) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
(๕) พนักงานราชการถูกใหออก เพราะกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
(๖) เหตุอื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือตามขอกําหนดของสวนราชการ
หรือตามสัญญาจาง
ขอ ๒๙ ในระหวางสัญญาจาง พนักงานราชการผูใดประสงคจะลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอหัวหนาสวนราชการตามหลักเกณฑที่สวนราชการกําหนด
ขอ ๓๐ สวนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการผูใดกอนครบ
กําหนดตามสัญญาจางได โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมเปนเหตุที่พนักงานราชการจะ
เรียกรองคาตอบแทนการเลิกสัญญาจางได เวนแตสวนราชการจะกําหนดใหในกรณีใดไดรับ
คาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไว
ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนแหงทางราชการ สวนราชการอาจสั่งใหพนักงานราชการ
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานราชการ
อางขอเลิกสัญญาจางหรือเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ ในการนี้สวนราชการอาจกําหนดให
คาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่นจากการสั่งใหไปปฏิบตั ิงานดังกลาวก็ได
ขอ ๓๒ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานราชการแลว หากในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลนั้นในระหวางที่เปนพนักงานราชการกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการ
ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ในการนี้สวนราชการอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะไดรับจากสวนราชการไวเพื่อชําระ
คาความเสียหายดังกลาวก็ได
ขอ ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
เกี่ยวกับการเลิกสัญญาจางตามหมวดนี้ เพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

21

๑๐
หมวด ๖
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ขอ ๓๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ” เรียกโดยยอวา “คพร.” ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนรองประธาน
กรรมการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม อัยการสูงสุด อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เปนกรรมการ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญในสาขาการบริหารงานบุคคล
กฎหมาย เศรษฐศาสตร และแรงงานสัมพันธ สาขาละหนึ่งคน
ใหผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนกรรมการและเลขานุการ
และผูแทนสํานักงบประมาณและผูแทนกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๓๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ขอ ๓๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการใหออก
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางหรือแตงตั้งเพิ่มขึ้น
ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งมีวาระเทากับวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู
ในตําแหนง
ขอ ๓๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะสวนราชการในการ
ปรับปรุงหรือแกไขระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
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๑๑
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจาง
(๓) กําหนดกลุมงานและลักษณะงานในกลุมงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
ของพนักงานราชการ
(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่สวนราชการเสนอ
(๕) กําหนดอัตราคาตอบแทนและวางแนวทางการกําหนดสิทธิประโยชนอื่นของ
พนักงานราชการ
(๖) กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(๗) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
(๙) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่น
ขอ ๓๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการของ
คณะกรรมการและปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๓๙ ในกรณีที่เรื่องใดตามระเบียบนี้กําหนดใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑ
หรือปฏิบัติในเรื่องใด คณะกรรมการอาจกําหนดใหเรื่องนั้นตองกระทําโดย อ.ก.พ. กรม องคการ
บริหารงานบุคคลอื่นของสวนราชการ หรือใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการเปน
ผูดาํ เนินการก็ได
บทเฉพาะกาล

ขอ ๔๐ ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการ
บริหารงานลูกจางสัญญาจางตามคําสั่งคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ ที่ ๓/๒๕๔๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกวาคณะกรรมการ
ตามระเบียบนี้จะเขารับหนาที่
ขอ ๔๑ ในกรณีที่สวนราชการยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไมแลวเสร็จ
ถามีความจําเปนตองจางพนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหดําเนินการจางไดในกรณี
ที่มีงบประมาณและโครงการแลว หรือสําหรับโครงการใหม โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
การจาง
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๑๒
ขอ ๔๒ ในกรณีที่อัตราลูกจางประจําวางลงและคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐกําหนดใหจางเปนลูกจางชั่วคราว สวนราชการจะดําเนินการจางเปนพนักงาน
ราชการตามระเบียบนี้ไดตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป หรือตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
ขอ ๔๓ ในกรณีที่อัตราลูกจางประจําวางลงระหวางป ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งตองยุบเลิกตําแหนงนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ หากสวนราชการยังมี
ความจําเปนและไมใชกรณีการจางเหมาบริการ ใหขออนุมัติคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดใหเปน
พนักงานราชการ
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ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
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คำอธิบำย
ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร
เรื่อง แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร
พ.ศ. 2554
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คําอธิบาย
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
---------------------------แนวคิด
• การจ้างพนักงานราชการอยู่ภายใต้แนวคิดและปรัชญาที่เป็นทางเลือกการจ้างงานภาครัฐที่ยืดหยุ่น
คล่องตัว ภายใต้สัญญาจ้าง เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการที่มีเหตุผลความจําเป็นต้องใช้
กําลังคนเพิ่มขึ้น หรือเป็นการจ้างเพื่อสนับสนุนงานเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์สําคัญที่มีผลกระทบสูง
ต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และเป็นการจ้างระยะสั้น ระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดตามภารกิจ
ซึ่งจะมุ่งเน้นผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก
หลักการ
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสอดคล้องกับแนวคิดและปรัชญาของการจ้าง
พนักงานราชการที่เป็นการจ้างงานภายใต้สัญญาจ้าง และมุ่งเน้นผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก
วัตถุประสงค์
• เพื่อประโยชน์ในการที่ส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการและนําผล
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้
(๑) การเลื่อนค่าตอบแทน
(๒) การเลิกจ้าง
(๓) การต่อสัญญาจ้าง
• เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนพนักงานราชการที่มีผลงานได้มาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐาน
• เพื่อรักษาความเป็นธรรม ทั้งการบริหารค่าตอบแทน และการบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานราชการมีด้วยกัน ๒ ประเภท ได้แก่ พนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการพิเศษ
ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบในเรื่องความยากง่ายของงาน การใช้
ทักษะ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ และผลกระทบจากการปฏิบัติงานที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยพนักงานราชการทั่วไปจะปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นงานประจํา หรืองานทั่วไปของส่วนราชการ
เช่น งานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีทั้งงานปฏิบัติที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก
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๒
งานที่มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในระดับที่ไม่ยุ่งยาก
งานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล งานจําเป็นเร่งด่วน งานที่มีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
ประชาชน งานทางวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบในเชิ ง วิ จั ย และพั ฒ นา ซึ่ ง แตกต่ า งจาก
พนักงานราชการพิเศษซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ
ซึ่งจะเป็นการจ้างให้ปฏิบัติงานที่มีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน
อย่างไรก็ตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานราชการพิเศษ
อยู่บนหลั กเกณฑ์ พื้นฐานผลสําเร็จของงานเช่ นเดียวกัน แต่ จะมีเพี ยงรายละเอีย ดการประเมิน บางส่ว น
ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ งาน และลั ก ษณะของการจ้ า งงาน
ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนี้
๑. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
๑.๑ องค์ประกอบการประเมิน
๑.๑ ให้ครอบคลุมอย่างน้อย ๒ องค์ประกอบ คือ “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” และ “พฤติกรรม
การปฏิบัติงาน” โดยสัดส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐
ทั้งนี้ ส่วนราชการอาจกําหนดมากกว่า ๒ องค์ประกอบก็ได้
๑.๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานควรพิจารณาจาก “ความสําเร็จของงาน” ตามตัวชี้วัด
และ/หรือหลักฐานที่บ่งชี้ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยปัจจัยการประเมินตัวชี้วัด
ความสําเร็จของงานให้พิจารณา ๔ ปัจจัย ได้แก่
• ปริมาณผลงาน
• คุณภาพผลงาน
• ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
• การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในลักษณะใด ปัจจัยใด ด้วยน้ําหนักคะแนนเท่าใด
ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินตกลงกับ พนักงานราชการ ซึ่งควรต้องสอดคล้องกับ หน้าที่ความรับ ผิดชอบ
ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
๑.๓ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ปฏิบัติงานในระหว่างรอบการประเมิน และส่งผลต่อความสําเร็จของงาน จากสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานที่ส่วนราชการกําหนด โดยให้ส่วนราชการระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ
๑.๒ ผู้ประเมิน
ผู้ประเมินของพนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่เป็นผู้มอบหมายงาน
และ/หรือผู้กํากับดูแลพนักงานราชการ และการประเมินนี้จะถูกพิจารณาทบทวนโดยผู้บังคับบัญชาที่อยู่
เหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ หรือ ๒ ระดับ เป็นผู้กลั่นกรองผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
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๓
๑.๓ ระดับผลการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
แบ่งออกเป็น ๕ ระดับผลการประเมิน ตามช่วงคะแนนประเมิน ดังนี้
ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

คะแนน
๙๕-๑๐๐
๘๕-๙๔
๗๕-๘๔
๖๕-๗๔
น้อยกว่า ๖๕

๑.๔ คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้หั วหน้ าส่ว นราชการแต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิน ผลการปฏิบัติ งาน
ทําหน้าที่ช่วยพิจารณากลั่นกรองการประเมิ น ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป เพื่อความเป็น
มาตรฐานและความเป็ น ธรรมจากการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาก่ อ นที่ จ ะเสนอผลการประเมิ น
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยส่วนราชการอาจกําหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองในระดับ
สํานัก/กองด้วยก็ได้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน หัวหน้าหน่วยงานที่มีพนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นกรรมการ และมีผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นกรรมการและเลขานุการ
๑.๕ ระยะเวลาการประเมิน
ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการทั่ ว ไปปี ล ะ ๒ ครั้ ง
ตามปีงบประมาณ ดังนี้
ครั้ ง ที่ ๑ สํ า หรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านระหว่ า งวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ถึ ง ๓๑
มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ ๒ สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐
กันยายน ของปีเดียวกัน
๑.๖ กระบวนการ/ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรต้องมีการดําเนินการเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
โดยอาจดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้ดังนี้
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๔

ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการ/ขั้นตอน

เวลาดําเนินการ

กําหนดเป้าหมายผลสําเร็จของงานใน
ภาพรวมของส่วนราชการ

ก่อนหรือเริ่มต้นปีงบประมาณ
หรือรอบการประเมิน

๒. ส่วนราชการ โดยผู้บริหาร/
ผู้บังคับบัญชา/การเจ้าหน้าที่

กําหนดสมรรถนะทีส่ ่งผลต่อเป้าหมาย
ความสําเร็จของงานตามที่ส่วนราชการ
กําหนด รวมทั้งระบุพฤติกรรมที่คาดหวัง/
บ่งชี้ ของแต่ละสมรรถนะ

ก่อนหรือเริ่มต้นรอบการประเมิน

๓. ผู้บังคับบัญชา
และพนักงานราชการ

ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน กําหนด
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วย
ภาระงาน เป้าหมายและ/หรือระดับ
ความสําเร็จของงาน ที่พนักงานราชการ
ต้องรับผิดชอบในรอบการประเมิน
รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้
ความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม

ก่อนหรือเริ่มต้นรอบการประเมิน

๔. พนักงานราชการ

ปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน
และสมรรถนะที่กาํ หนด อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ภายใต้การให้
คําปรึกษาแนะนํา และการติดตามของ
ผู้บังคับบัญชา

ระหว่างรอบการประเมิน

๕. ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน

- ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ราชการตามหลักเกณฑ์ ข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน และสมรรถนะ ตามที่กําหนด
- จัดทําบัญชีรายชื่อตามลําดับคะแนนผล
การประเมิน และเสนอบัญชีรายชื่อให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- แจ้งผลการประเมินแก่พนักงานราชการ

ปลายรอบการประเมิน

๑. ส่วนราชการ โดยผู้บริหาร
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๕
๑.๗ การนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลิกจ้าง
และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานราชการทั่วไป
กรณีการเลิกจ้าง :
พนักงานราชการทั่วไปผู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง
ติดต่อกันต่ํากว่าระดับ “ดี” ให้ผู้บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจ้าง
กรณีการต่อสัญญาจ้าง :
ส่วนราชการจะต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปผู้ใด ให้ดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ส่วนราชการจะต้องมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ จึงจะสามารถดําเนินการ
ต่อสัญญาจ้างได้
(๒) ส่วนราชการจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่า นโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
ที่ดําเนินการอยู่นั้น ยังคงมีการดําเนินการต่อและจําเป็นต้องใช้พนักงานราชการปฏิบัติงานต่อไป หากส่วนราชการ
ไม่มีแผนงานหรือโครงการที่จําเป็นต้องปฏิบัติ หรือไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน ก็ให้เลิกจ้างพนักงานราชการ
(๓) พนักงานราชการผู้ที่จ ะได้ รับการพิ จารณาให้ ต่อสั ญญาจ้าง จะต้องมีคะแนนเฉลี่ ย
ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้างไม่ต่ํากว่าระดับ “ดี”
๒. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ
พนักงานราชการพิเศษเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูง
ซึ่งส่วนราชการส่วนใหญ่จ้างเพื่อให้ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนํากับส่วนราชการ แต่ในงาน
บางลักษณะผู้ทรงคุณวุฒิอาจจําเป็นต้องปฏิบัติงานเองด้วยเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่กําหนด ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของภาระงานที่ส่วนราชการกําหนดขึ้นเป็นสําคัญ ซึ่งส่วนใหญ่จะจ้างเป็นงานหรือ
โครงการที่มีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการ ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษจึงได้กําหนดไว้ ดังนี้
๒.๑ ผู้ประเมิน
ผู้ประเมินพนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการ และหัวหน้าส่วนราชการ
๒.๒ องค์ประกอบการประเมิน
ให้ ครอบคลุ มอย่ า งน้ อ ย ๒ องค์ ป ระกอบ คื อ ผลสั มฤทธิ์ ของงาน และพฤติ กรรมการ
ปฏิบัติงาน โดยสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๒.๓ ระยะเวลาการประเมิน
ให้ ส่ ว นราชการเป็ น ผู้ กํ า หนดระยะเวลาในการประเมิ น โดยกํ า หนดให้ เ หมาะสมกั บ
ระยะเวลาการจ้างงาน และเป้าหมายงาน/โครงการ เช่น ประเมินเป็นระยะๆ เดือนละครั้ง สองเดือนครั้ง
หรือประเมินรายไตรมาส หรือประเมินเมื่องาน/โครงการได้ดําเนินการสําเร็จไปแล้วร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๕ หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายของงาน/โครงการ
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๖
๓. คําอธิบายการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวอย่างท้ายประกาศ
ส่วนราชการอาจใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานราชการ
พิเศษตามแนบท้ายประกาศ ซึ่งจะครอบคลุมงาน/ภารกิจที่พนักงานราชการได้รับมอบหมาย ความสําเร็จ
ของงาน ผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานว่าได้ทําอะไรเป็นผลสําเร็จบ้าง อย่างไร หรือส่วนราชการอาจปรับหรือจัดทําแบบประเมิน
ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงาน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่วนราชการกําหนดก็ได้
แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานราชการทั้ ง ๒ ประเภท ตามตั ว อย่ า งที่ แ นบท้ า ย
ประกาศ มีรายละเอียดคล้ายกันเป็นส่วนใหญ่ จึงขออธิบายวิธีการกรอกแบบประเมินโดยรวม ดังนี้
๓.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้พิจารณาจากความสําเร็จของงาน โดยผลสัมฤทธิ์
ของงาน หมายถึง การทํางานได้สําเร็จหรือบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
(๒) ให้ ผู้บั งคับ บัญชา/ผู้ประเมิ นระบุห น้า ที่ความรั บผิ ดชอบ/ภารกิจ/งานที่มอบหมาย
ให้พนักงานราชการปฏิบัติ และกําหนดเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ หรือความสําเร็จที่ต้องการจากภารกิจ/งาน
ที่มอบหมายนั้นๆ จากนั้นให้กําหนดตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลสําเร็จของงาน โดยให้พิจารณาจาก ๔ ปัจจัย ได้แก่
ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(๓) เมื่อได้ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานแล้ว ให้กําหนดค่าเป้าหมายเพื่อเป็นเกณฑ์ในการวัด
ผลสั มฤทธิ์ ของงาน โดยค่ า เป้ า หมายจะต้ องสะท้ อ นต่ อผลผลิ ต หรื อผลลั พธ์ ข องงาน หรื อ สิ่ งที่ ต้ องการ
ให้บรรลุผล ซึ่งค่าเป้าหมายแบ่งเป็น ๕ ระดับ ไล่เรียงจากเป้าหมายผลงานระดับต่ําสุดไปสู่ระดับสูงสุด คือ
ตั้งแต่ระดับ ๑-๒-๓-๔-๕ โดยเป้าหมายผลงานที่เป็นมาตรฐานทั่วไปให้อยู่ที่ระดับคะแนน ๓
• ระดับ ๑ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายต่ําสุดที่ยอมรับได้”
• ระดับ ๒ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับต่ํากว่ามาตรฐาน”
• ระดับ ๓ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน”
• ระดับ ๔ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับยากปานกลาง”
• ระดับ ๕ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับยากมาก”
(๔) เนื่องจากพนักงานราชการอาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหลายด้าน และอาจมี
ความสําคัญไม่เท่ากัน จึงควรจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดแต่ละภารกิจ/งาน และให้น้ําหนักคะแนนตาม
ความสําคัญ โดยคะแนนรวมทุกงานของพนักงานราชการแต่ละคนจะเท่ากับ ๑๐๐
(๕) เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินทําการประเมินผลงานที่เกิดขึ้นจริงในรอบการ
ประเมินว่าได้ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด เพื่อสรุปเป็นคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(๑) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการให้ประเมินจากสมรรถนะ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสําเร็จของงานตามที่ส่วนราชการกําหนด

43

๗
(๒) ส่ ว นราชการจึ ง ควรกํ า หนดสมรรถนะที่ จ ะใช้ ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ และสอดคล้องกับภารกิจหรือแผนงานที่ส่วนราชการ
มอบหมายให้ พนั กงานราชการปฏิ บั ติ ซึ่ งจะมี จํ า นวนสมรรถนะเท่ า ใด และเป็ น สมรรถนะด้ า นใดบ้ า ง
ขึ้ น อยู่ กั บ การกํ า หนดของส่ ว นราชการ รวมทั้ ง อาจเหมื อ นหรื อ แตกต่ า งจากข้ า ราชการก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้
ในกระบวนการสรรหาพนักงานราชการของส่วนราชการได้มีการกําหนดสมรรถนะของพนักงานราชการ
ที่ต้องการไว้ในเบื้องต้นแล้ว ส่วนราชการอาจนํามาใช้หรือทบทวนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็ได้
(๓) เมื่อกําหนดสมรรถนะที่จะใช้ในการประเมินแล้ว ให้กําหนดรายละเอียดพฤติกรรม
บ่ ง ชี้ ที่พึ ง ประสงค์ ของแต่ ล ะสมรรถนะให้ ชั ด เจน โดยพฤติ ก รรมบ่ งชี้ ที่ พึง ประสงค์ ค วรเป็ น พฤติ ก รรม
ที่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาต้ องการให้ พ นั ก งานราชการแสดงออกในการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ ง พฤติ ก รรมเหล่ า นี้ จ ะช่ ว ย
สนับสนุนให้การทํางานของพนักงานราชการบรรลุเป้าหมาย/ผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) การกําหนดสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ในช่วงก่อนหรือต้นรอบการประเมิน และควรให้ผู้บังคับบัญชาได้มีการพูดคุยทําความเข้าใจกับพนักงานราชการ
ถึงสมรรถนะและพฤติ กรรมบ่ งชี้ที่พึงประสงค์ ที่ได้ กําหนดไว้ เพราะว่ าพนั กงานราชการแต่ ล ะกลุ่ มงาน
หรือมีลักษณะงานที่แตกต่างกันอาจมีการกําหนดสมรรถนะที่แตกต่างกัน หรือแม้เป็นสมรรถนะตัวเดียวกัน
แต่อาจมีการกําหนดรายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ที่แตกต่างกันตามลักษณะงานก็ได้ และเมื่อถึง
เวลาประเมิ น ณ ปลายรอบการประเมิ น ให้ ป ระเมิ น พฤติ กรรมที่ แสดงออกในการปฏิ บั ติ งานจริ งของ
พนักงานราชการเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้
(๕) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกําหนดสัดส่วนหรือน้ําหนักของการประเมินไว้ไม่เกิน
ร้อยละ ๒๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ สําหรับพนักงานราชการทั่วไป และไม่เกินร้อยละ ๑๐ สําหรับพนักงานราชการพิเศษ
(๖) สมรรถนะของพนั ก งานราชการในแต่ ล ะกลุ่ ม งาน หรื อ ในกลุ่ ม งานเดี ย วกั น
แต่ชื่อตําแหน่งต่างกัน อาจมีการจัดลําดับหรือให้น้ําหนักความสําคัญของสมรรถนะแต่ละตัวตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ เช่น พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการประชาชน อาจให้ความสําคัญกับสมรรถนะด้าน
“การบริการที่ดี” โดยให้น้ําหนักมากกว่าสมรรถนะตัวอื่น แต่ทั้งนี้น้ําหนักรวมของสมรรถนะทุกตัวเท่ากับ ๑๐๐
(๗) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้อ้างอิงจากข้อเท็จ จริงหรือพฤติกรรมของ
พนักงานราชการที่แสดงออกจริงในการปฏิบัติงาน ไม่ควรใช้วิธีการคาดคะเน หรือการใช้ความรู้สึกส่วนตัว
ในการประเมิน ดังนั้น ในการประเมินสมรรถนะ ผู้ประเมินควรต้องทําความเข้าใจกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจและสามารถประเมินได้อย่างถูกต้อง
(๘) การประเมินสมรรถนะเป็นการประเมินพฤติกรรมของพนักงานราชการที่แสดงในการ
ทํางานที่แสดงออกเป็นประจํา ดังนั้น ผู้ประเมินควรต้องมีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของพนั กงานราชการอย่ างสม่ํ าเสมอตลอดช่ว งเวลาของการประเมิน เพื่อช่ว ยลดปั ญหาการประเมิน ที่
ผิดพลาด และความเห็นที่ไม่ตรงกันเมื่อแจ้งผลการประเมิน
(๙) การให้คะแนนการประเมินสมรรถนะ อาจกําหนดระดับของพฤติกรรมที่แสดงออกไว้
เป็น ๕ ระดับ ดังนี้
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๘
ระดับ ๑ “ต่ํากว่ากําหนดมาก” หมายถึง ไม่ค่อยปรากฏคุณลักษณะ หรือแสดงพฤติกรรม
บ่งชี้ที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดได้ไม่ชัดเจนหรือน้อยกว่าที่กําหนดมาก
ระดับ ๒ “ต่ํากว่ากําหนด” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดพอสมควร และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่
พึงประสงค์ตามที่กําหนดได้น้อยกว่าที่กําหนด ค่อนข้างมีความสม่ําเสมอ สะท้อนคุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับปานกลาง
ระดับ ๓ “ตามกําหนด” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัด และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์
ตามที่ กํ าหนดได้ ครบถ้ วน มี ความสม่ํ าเสมอ คงเส้ นคงวา หรื อสะท้ อนคุ ณภาพในระดั บเป็ นที่ ยอมรั บเป็ นส่ วนใหญ่
ระดั บ ๔ “เกิ น กว่ า ที่ กํ า หนด” หมายถึ ง ปรากฏคุ ณลั ก ษณะเด่ น ชั ด มาก มี ลั ก ษณะ
หลากหลาย และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างครบถ้วน มีความสม่ําเสมอ คงเส้นคงวา
มีความต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ หรือสะท้อนคุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ระดับ ๕ “เกินกว่าที่กําหนดมาก” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดอย่างยิ่ง มีลักษณะ
หลากหลาย และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างครบถ้วน มีความสม่ําเสมอ คงเส้นคงวา
มีความต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ หรือสะท้อนคุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นแบบอย่างได้
๓.๓ สรุปผลประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๑) การคิดคะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นําคะแนนประเมินที่ได้รับแต่ละรายการคูณ
ด้วยน้ําหนักของแต่ละรายการ แล้วหารด้วย ๑๐๐ แล้วรวมคะแนนทั้งหมดที่ได้ จากนั้นหารด้วย ๕ ซึ่งเป็น
คะแนนเต็ม แล้วแปลงคะแนนให้เป็นฐานคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยคูณด้วย ๑๐๐ ดังตัวอย่างตามตารางข้างล่างนี้
ตัวอย่างการคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
ต้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินร่วมกันกําหนดตัวชี้วัดของงาน/ภารกิจ

หน้าที่/ความ
รับผิดชอบ
๑. จัด
ฝึกอบรมตาม
แผนพัฒนา
และฝึกอบรม
ประจําปี

๒. จัดทํา
ฐานข้อมูล
ประวัติการ
ฝึกอบรมของ
ข้าราชการ

ตัวชี้วดั /ผลงานจริง

กําหนดน้ําหนักของแต่ละตัวชี้วัด โดย
น้ําหนักตัวชี้วัดทั้งหมดรวมกันเป็น ๑๐๐

กําหนดค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวชี้วัด

ระดับค่าเป้าหมาย (ก)
๑

๒

๓

๔

๕

ตัวชี้วดั :
๑.๑ ร้อยละของจํานวนครั้ง
น้อยกว่า ๘๖-๙๐ ๙๑-๙๕ ๙๖-๙๙
๑๐๐
ของการจัดฝึกอบรมที่จัดได้ ร้อยละ ๘๖
ผลงานจริงที่ทําได้เทียบกับเป้าหมายที่กําหนด
ทั้งหมดเทียบกับแผนพัฒนา
เพื่อดูว่าผลงานที่ได้นั้น ได้คะแนนระดับใด
กรอกผลงานจริงที่ทําได้
และฝึกอบรมประจําปี
ผลงานจริง : ร้อยละ ๙๒
X
ตัวชี้วัด :
๑.๒ ร้อยละเฉลีย่ ความพึง
น้อยกว่า ๘๑-๘๕ ๘๖-๙๐ ๙๑-๙๕ ๙๖-๑๐๐
พอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๑
ผลงานจริง : ร้อยละ ๙๕
X
ตัวชี้วัด :
๒.๑ ความเป็นปัจจุบันของ
น้อยกว่า ๘๖-๙๐ ๙๑-๙๕ ๙๖-๙๙
๑๐๐
ฐานข้อมูลการฝึกอบรมของ ร้อยละ ๘๖
ข้าราชการทั้งหมด
ผลงานจริง : ร้อยละ ๙๖
X
รวม

%
น้ําหนัก
(ข)

คะแนน (ค)
(ค = กxข)

๒๕
นําคะแนนที่ได้คูณน้ําหนัก/๑๐๐
๓ X ๒๕ = ๐.๗๕
๑๐๐

๐.๗๕
๒๕
๑.๐๐
๕๐

๑๐๐

๒.๐๐
๓.๗๕

ผลรวมคะแนนของทุกตัวชี้วัด
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๙
ะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน = คะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (ค) X ๑๐๐
๕
=
๓.๗๕ X ๑๐๐ = ๗๕ คะแนน
๕
(๒) การคิ ด คะแนนพฤติ ก รรมการปฏิ บัติ ง าน ให้ นํ า คะแนนประเมิ น ที่ ไ ด้ รั บ
แต่ละสมรรถนะคูณด้วยน้ําหนักของแต่ละสมรรถนะ แล้วหารด้วย ๑๐๐ แล้วรวมคะแนนทั้งหมดที่ได้
จากนั้นหารด้วย ๕ ซึ่งเป็นคะแนนเต็ม แล้วแปลงคะแนนให้เป็นฐานคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยการคูณด้วย
๑๐๐ ดังตัวอย่างตามตารางข้างล่างนี้
ตัวอย่างการคิดคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

กําหนดน้ําหนักของแต่ละสมรรถนะ โดย
น้ําหนักสมรรถนะทั้งหมดรวมกันเป็น ๑๐๐

ระดับทีแ่ สดงออกจริง (ก)

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ต่ํากว่า
กําหนด
มาก

ต่ํากว่า
กําหนด

ตาม
กําหนด

เกินกว่าที่
กําหนด

เกินกว่า
ที่กําหนด
มาก

๑

๒

๓

๔

๕
X

๑. สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
* แสดงออกถึงความพยายามทํางานในหน้าที่ให้ถกู ต้อง
* พยายามทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา
* มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
* พยายามทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา
* แสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้นหรือแสดง
ความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นว่า
ประสิทธิภาพในงานลดลง
* มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความ
ถูกต้องของงาน เพื่อให้ได้งานที่มคี ุณภาพ

๒. สมรรถนะการคิดวิเคราะห์

%
น้ําหนัก
(ข)

คะแนน (ค)
(ค = กxข)

๕๐

๒.๕

ผู้ประเมินให้คะแนนประเมิน
พฤติกรรมที่แสดงออกจริง

นําคะแนนที่ได้คูณน้ําหนัก/๑๐๐
๕ X ๕๐ = ๒.๕
๑๐๐

กําหนดสมรรถนะ
และพฤติกรรมบ่งชี้
ที่พึงประสงค์ของ
แต่ละสมรรถนะ

X

๕๐

๑.๕

๑๐๐

๔.๐

* จับประเด็น หรือแยกแยะประเด็นออกเป็นรายการ
อย่างง่ายๆ ได้โดยไม่เรียงลําดับความสําคัญ

* วางแผนงานโดยแตกประเด็นออกเป็นส่วนๆ หรือ
กําหนดเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้
* เข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของงานหรือปัญหา
* จัดลําดับความสําคัญหรือความเร่งด่วนของงานหรือ
กิจกรรมได้
* เข้าใจและสามารถเชื่อมโยงเหตุปัจจัยทีม่ ีความ
ซับซ้อนของงานหรือปัญหาในแต่ละสถานการณ์ หรือ
เหตุการณ์ได้

รวม

ผลรวมคะแนนของทุกสมรรถนะ

ะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน = คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ (ค) X ๑๐๐
๕
=
๔.๐ X ๑๐๐
= ๘๐ คะแนน
๕
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๑๐
(๓) สรุปผลการประเมิน ให้นํา “คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน” และ “คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน” คูณกับน้ําหนักที่กําหนดไว้ แล้วบวกกันเพื่อรวมเป็นผลคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสําหรับรอบการประเมินนี้ ดังตัวอย่างตามตารางข้างล่างนี้
ตัวอย่างการคิดคะแนนสรุปผลการประเมิน
กรอกคะแนนประเมินที่ได้มาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน (๗๕ คะแนน) และการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ (๘๐ คะแนน)

องค์ประกอบการประเมิน

สัดส่วน/น้ําหนัก องค์ประกอบการ
ประเมิน ตามที่ส่วนราชการกําหนด

คะแนน (ก) % น้ําหนัก (ข)

ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

๗๕
๘๐

๘๐
๒๐
รวม

รวมคะแนน
(ก) x (ข)
๖๐
๑๖
๗๖

นําคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานคูณ %สัดส่วนที่
กําหนด แล้วหารด้วย ๑๐๐
คะแนนผลสัมฤทธิ์ฯ = ๗๕ X ๘๐ = ๖๐
๑๐๐
คะแนนพฤติกรรมฯ = ๘๐ X ๒๐ = ๑๖
๑๐๐

สรุปผลคะแนนประเมิน
สําหรับการประเมินครั้งนี้

ระดับผลการประเมิน

นําสรุปผลคะแนนประเมินที่ได้ มากาเครื่องหมายว่าอยู่
ในระดับผลการประเมินใด โดย ๗๖ คะแนน อยู่ในช่วง
คะแนน ๗๕-๘๔ คือ ระดับผลการประเมิน “ดี”

ระดับผลการประเมิน ครั้งที่ ๑







ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

๙๕ – ๑๐๐ %
๘๕ – ๙๔ %
๗๕ – ๘๔ %
๖๕ – ๗๔ %
๐ – ๖๔ %

ระดับผลการประเมิน ครั้งที่ ๒






ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

๙๕ – ๑๐๐ %
๘๕ – ๙๔ %
๗๕ – ๘๔ %
๖๕ – ๗๔ %
๐ – ๖๔ %

สรุปผลการประเมินทั้งปี

(ผลการประเมินครั้งที่ ๑ + ผลการประเมินครั้งที่ ๒)
๒







ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

๙๕ – ๑๐๐ %
๘๕ – ๙๔ %
๗๕ – ๘๔ %
๖๕ – ๗๔ %
๐ – ๖๔ %

(๔) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน เป็นการให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
เกี่ยวกับผลงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(๕) การรับทราบผลการประเมิน เป็นการกําหนดให้ผู้ประเมินทําการแจ้งผลการประเมิน
หรือผลการปฏิบัติงานภายหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ว่า ผลงานของพนักงานราชการแต่ละคนอยู่ในระดับใด มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร อะไรเป็น
จุดแข็ง อะไรที่ควรต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
ได้พูดคุย หารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยในการแจ้งผลนี้ ต้องให้พนักงานราชการลงนาม
รับทราบด้วย หากพนักงานราชการไม่ยินยอมลงนาม ให้ผู้ประเมินบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าได้แจ้งผลการ
ประเมินแก่พนักงานราชการแล้ว และระบุวันที่แจ้งผลการประเมินด้วย

47

๑๑
(๖) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปให้ความเห็น
เกี่ยวกับการประเมินที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ประเมินไว้ โดยให้ระบุว่าเห็นด้วยหรือมีความเห็นแตกต่าง
จากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นอย่างไร
(๗) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) กรณีที่ต้องการให้มีการกลั่นกรอง
ผลการประเมินหลายระดับอาจให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมิน
ของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป โดยให้ระบุว่าเห็นด้วยหรือมีความเห็นแตกต่าง
จากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอย่างไร
*********************
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๑๒

ตัวอย่างการกําหนดสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่งชีท้ ี่พึงประสงค์ของพนักงานราชการ
สมรรถนะ

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

คําจํากัดความ : ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้
อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยัง
หมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย
ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน
ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ : (ส่วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์จากตัวอย่าง
ข้างล่างนี้ หรือกําหนดเพิ่มเติมโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ)
• แสดงออกถึ ง ความพยายามทํ า งานในหน้ า ที่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง และพยายามทํ า งานให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตาม
กําหนดเวลา รวมทั้ง มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
• แสดงออกว่ า ต้ อ งการทํ า งานให้ ไ ด้ ดี ขึ้ น หรื อ แสดงความเห็ น ในเชิ ง ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเมื่ อ เห็ น ว่ า
ประสิทธิภาพในงานลดลง
• ทํางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากําหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• กําหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานในการทํางานของตนเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
• ติดตามและประเมินผลงานของตนเอง เพื่อรักษามาตรฐานในการทํางานหรือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
• ปรั บปรุงวิธี การทํ างานที่ ทําให้ งานมี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น เช่ น งานเสร็จ เร็ วขึ้ น คุณภาพดี ขึ้น
ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น เป็นต้น
• เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหม่ที่คาดว่าจะทําให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• กําหนดเป้าหมายการทํางานที่ท้าทายเพื่อพัฒนางานให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด และนําไป
ปฏิบัติได้
• พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นหรือแตกต่างอย่างที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยทํา
ได้มาก่อน
• กล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นมีความเสี่ยง รวมทั้ง บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ทรัพยากร
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้
--------------------------------------
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๑๓

สมรรถนะ

บริการที่ดี

คําจํากัดความ : ความเข้าใจ ความตั้งใจ และความพยายามในการให้บริการที่ถูกต้อง เป็นธรรม และตรง
ตามความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ : (ส่วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์จากตัวอย่าง
ข้างล่างนี้ หรือกําหนดเพิ่มเติมโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ให้บริการที่สุภาพ ยิ้มแย้ม เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู้มารับบริการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ไม่ล่าช้า
ให้บริการอย่างด้วยความอ่อนน้อม ให้เกียรติผู้รับบริการ
ให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มอกเต็มใจ
ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
พูดคุยกับผู้รับบริการทั้งภายในหรือภายนอก เพื่อค้นหาความต้องการ และแนวทางการให้บริการ ที่
จะเป็นไปตามความต้องการ และสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ
ให้บริการโดยยึดความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก
พยายามทําให้ผู้รับบริการรับรู้ได้ถึงความตั้งใจในการให้บริการ
ให้บริการเกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลา หรือความพยายามอย่างมาก
ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น
--------------------------------------
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๑๔

สมรรถนะ

การคิดวิเคราะห์

คําจํากัดความ : การทําความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็น
ออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบ เปรียบเทียบแง่มุม
ต่างๆ สามารถลําดับความสําคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีต่างๆได้
ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ : (ส่วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์จากตัวอย่าง
ข้างล่างนี้ หรือกําหนดเพิ่มเติมโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ)
• จับประเด็น หรือแยกแยะประเด็นออกเป็นรายการอย่างง่ายๆ ได้โดยไม่เรียงลําดับความสําคัญ
• วางแผนงานโดยแตกประเด็นออกเป็นส่วนๆ หรือกําหนดเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้
• เข้ าใจความสัมพั น ธ์ ขั้น พื้ น ฐานของงานหรื อปั ญ หา เช่ น สามารถอธิบ ายหรื อระบุเ หตุ และผลใน
สถานการณ์ต่างๆ หรือ ข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆได้ เป็นต้น
• จัดลําดับความสําคัญหรือความเร่งด่วนของงานหรือกิจกรรมได้
• เข้าใจและสามารถเชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่มีความซับซ้อนของงานหรือปัญหาในแต่ละสถานการณ์ หรือ
เหตุการณ์ได้
• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้
• สามารถวิเคราะห์หรือวางแผนงานที่ซับซ้อนได้ โดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆที่มี
หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
• คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการป้องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดีข้อเสียไว้ให้
• เลือกใช้เทคนิคและรูปแบบการวิเคราะห์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมในการกําหนดแผนงาน หรือขั้นตอน
การทํางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสําหรับการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
--------------------------------------
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๑๕

สมรรถนะ

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)

คําจํ ากัด ความ : การดํารงตนและประพฤติ ปฏิบั ติอย่างถูกต้ องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ : (ส่วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์จากตัวอย่าง
ข้างล่างนี้ หรือกําหนดเพิ่มเติมโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และวินัยที่กําหนด
ปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในกิจการงานใดๆ โดยปราศจากอคติ
ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน
ไม่ให้คําแนะนําใดๆ หรือสร้างโอกาสให้เกิดการดําเนินการอันเป็นการหลบเลี่ยงระเบียบหรือกฎหมาย
ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้ง ไม่นําไปใช้เพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ไม่เปิดเผยความลับของทางราชการและข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผย
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล โปร่งใส และเป็นธรรม
รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และให้เกียรติโดยบอกกล่าวผู้ที่เป็นเจ้าของผลงาน ใน
กรณีที่จําเป็นต้องนําผลงานนั้นมาอ้างอิงในการทํางานของตน
เสนอความเห็นประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาด้วยความสุจริต ตรงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และประชาชนเป็นสําคัญ
ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่กําหนด ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์
กล้ายอมรับผิดและแสดงความรับผิดชอบงานในหน้าที่
เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
กล้าตัดสินใจในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์
ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง โดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจยากลําบาก
กล้า เสนอแนะและยืน หยัด ในความคิด เห็น ที่แตกต่า งอย่า งมีเ หตุผ ล โดยคํา นึง ถึง ผลประโยชน์
ของราชการ และประชาชนเป็นสําคัญ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
ยืน หยัด พิทัก ษ์ผ ลประโยชน์ และชื่อ เสีย งของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อ าจเสี่ย งต่อ
ความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
--------------------------------------
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๑๖

สมรรถนะ

การดําเนินการเชิงรุก

คําจํากัดความ : การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งลงมือจัดการปัญหานั้นๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้
เกิดประโยชน์ต่องาน เพื่อแก้ปัญหา หรือป้องกันปัญหา ตลอดจนการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับงาน
ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ : (ส่วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์จากตัวอย่าง
ข้างล่างนี้ หรือกําหนดเพิ่มเติมโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ)
• เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอที่จะนําโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน
• เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า
• ลงมือทันทีเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่มีใครร้องขอและไม่ย่อท้อ
• วางแผนงานล่วงหน้า อย่างละเอียด รอบคอบ
• แก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งเร่ ง ด่ ว นในขณะที่ ค นส่ ว นใหญ่ จ ะวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก่ อ นและรอให้ ปั ญ หา
คลี่คลายไปเอง
• รู้จักพลิกแพลง ยืดหยุ่น ประนีประนอมเมื่อเผชิญอุปสรรค
• มีใจเปิดกว้าง ยอมรับความคิดแปลกใหม่และแหวกแนวที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา
• สามารถปรับข้อจํากัดหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาส
• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น
• ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในราชการ
• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะปานกลาง
• คิด นอกกรอบเพื่อหาวิธี การที่ แปลกใหม่ และสร้า งสรรค์ในการแก้ไขปั ญหาที่ คาดว่ าจะเกิด ขึ้น ใน
อนาคต
• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
• สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานเสนอความคิด
ใหม่ๆ ในการทํางาน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในระยะยาว
--------------------------------------
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หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๖
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ของระบบพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

54

ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๖

คณะกรรมการบริริหารพนั
าร กงานราชการ
สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท7 จัังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
เรียน (กระทรวง กรม และจัังหวัด)
สิ่งที่ส+งมาดวย แนวทางปฏิบัติของ
องระบบพนักงานราชการ
ดวยมีส +ว นราชกา
ชการขอหารือ แนวทางปฏิบ ัต ิเ กี ่ย วกับ ระบบพนั
พนัก งานราชการไปยัง
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
งานร
(คพร.) ในประเด็นต+างๆ ดังนี้
๑. การยาย
าย การโอน การปรับวุฒิ การช+วยราชการ และการสัั่งใหไปปฏิ
ใหไ บัติงาน
๒. เงินทดแท
ดแทน
๓. การฝ11กอบรม
อบ ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๔. คะแนนเฉ
นนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต+อกัน
๕. หลักเกณฑ
เกณฑ7การเลื่อนค+าตอบแทน กรณีการนับระยะเวลาในการ
นการปฏิบัติงาน
๖. การเลืลื่อนค+
นคาตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษทาง
ทางวินัย
๗. การปรั
ปรับอัอตราค+าตอบแทนเพิ่มขึ้น สําหรับผูที่มีประสบการณ
ารณ7ตรงตามลักษณะงาน
ในตําํ แหน
แหน+งที่ไดรับการว+าจาง
๘. การสั่งั ใหพ
ใหพนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที
ไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง
ฝ<ายเลขานุการ คพร.
คพร จึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราช
นราชการในประเด็นต+างๆ
ซึ่ง คพร. ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบแลว รายละเอียดตามสิ่งที่ส+งมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรด
โปรดทราบและถือปฏิบัติต+อไป
ขอแสดงความนับถือ
(หม+อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ.
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
าชการ
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน+งและค+าตอบแทน
กลุ+มบริหารพนักงานราชการ
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต+อ ๖๖๑๒
๖๑๒ ๖๖๒๕ ๖๖๒๖ ๖๖๓๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗
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สิ่งที่สงมาดวย

แนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
(ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑. เรื่อง การยาย การโอน การปรับวุฒิ การชวยราชการ และการสั่ง แนวทางปฏิบัติ
ใหไปปฏิบัติงาน
โดยที่วั ตถุป ระสงค6 ของระบบพนั กงานราชการ เป8 น การจางงานตามความจํ าเป8 นในภารกิ จของแตละ
สวนราชการสามารถยาย โอน หรื อปรั บ วุ ฒิ พนั กงานราชการ สวนราชการ มีระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนงาน / โครงการ โดยใชสัญญาจางเป8นขอกําหนดในการจางงาน ซึ่งจะตองจาง
หรือใหพนักงานราชการไปชวยราชการ ไดหรือไม และมีแนวทางปฏิบัติ ผูมี คุณวุ ฒิ คุ ณสมบั ติ และสมรรถนะที่ เหมาะสมกับ ตํ าแหนง โดยดํ าเนิ น การตามหลั กเกณฑ6 การสรรหาและ
อยางไร รวมทั้งสามารถสั่งใหไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากสัญญาจาง เลือกสรรบุคคลเพื่อใหไดบุคคลตามที่ส วนราชการตองการมาปฏิบัติงานในตําแหนงที่สวนราชการนั้นกําหนด
ไดหรือไม
การใหพนักงานราชการสามารถยาย โอน ปรับวุฒิ หรือไปชวยราชการ จึงไมเป8นไปตามวัตถุประสงค6ในการจาง
พนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น คณะกรรมการ
มติ คพร. / อ.คพร. :
บริ ห ารพนักงานราชการ (คพร.) จึงมิ ไ ดกํ าหนดใหมีการยาย การโอน การปรับวุ ฒิ หรือการชวยราชการ
มติคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
ในระบบพนักงานราชการ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐
อยางไรก็ต าม เพื่อ ประโยชน6แ หงทางราชการสวนราชการอาจสั่งใหพนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางไดเป/นครั้งคราว ตามขอ ๓๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. เรื่อง เงินทดแทน

แนวทางปฏิบัติ

พนั กงานราชการที่ ไดรั บประโยชน6 ทดแทนกรณี ถึ งแกความตาย
๑. การไดรับประโยชน6ทดแทนในกรณีถึงแกความตาย ตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
ตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แลว พ.ศ. ๒๕๓๓ นั้น เป/นการไดรับเนื่องจากเหตุที่ไมไดเกิดขึ้นจากการทํางาน โดยกองทุนประกันสังคมเป8นผูพิจารณา
จะขอรับ เงิ น ทดแทนกรณี ป ระสบอั นตราย เจ็ บ ปF วย หรื อสู ญหาย และเบิกจาย สวนการไดรับเงินทดแทนตามขอ ๗ ของประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน6ของพนักงานราชการ
เนื่องจากการทํางานใหราชการ ตามขอ ๗ ของประกาศ คพร. เรื่อง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตองเป/นการไดรับเนื่องจากการทํางานใหราชการเทานั้น
สิทธิประโยชน6ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดวย นั้น ไดหรือไม
สวนราชการมีแนวทางปฏิบัติอยางไร
หนา ๑ จาก ๖
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๒. ในระหวางที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ยั ง ไมมี ผ ลใชบั ง คั บ กั บ พนั กงานราชการ
ใหสวนราชการดําเนินการในแตละกรณี ดังนี้
มติ คพร. / อ.คพร. :
๒.๑ กรณีกองทุ น ประกัน สั งคมพิ จารณาการใชสิ ทธิของพนั กงานราชการกรณี ประสบอั นตราย
มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๓
เจ็ บ ปF ว ย หรื อ สู ญ หาย และกองทุ น ประกั น สั ง คมปฏิ เ สธการจายเงิ น ตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบั ญ ญั ติ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหสวนราชการพิจารณาการใชสิทธิการไดรับเงินทดแทนเนื่องจากการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานราชการ
๒.๒ กรณีสวนราชการพิจารณาวา พนักงานราชการประสบอันตราย เจ็บปFวย หรือสูญหายเนื่องจาก
เหตุของการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินทดแทน ใหสวนราชการนํากฎหมายวาดวยการสงเคราะห6ขาราชการ
ผู ไดรั บ อั น ตราย หรื อ การเจ็ บ ปF ว ย เพราะเหตุ ป ฏิ บั ติ ร าชการ เฉพาะในสวนที่ เ กี่ ย วกั บ การลามาใชบั ง คั บ
กับพนักงานราชการโดยอนุโลม
๒.๓ การพิจารณาสิทธิการไดรับเงินทดแทนใหเป8นไปตามหลักเกณฑ6 วิธีการ และอัตราการจายเงิน
ทดแทนในหมวด ๒ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้งนี้ ในการเบิกจายเงินทดแทนใหเบิกจาย
จากงบบุคลากรของสวนราชการที่พนักงานราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู
๒. เรื่อง เงินทดแทน (ตอ)

๒.๔ เมื่อสวนราชการดําเนินการแลวเสร็จ ใหรายงานเรื่องดังกลาวไปยัง คพร. เพื่อทราบ
๓. เรื่อง การฝ8กอบรม ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แนวทางปฏิบัติ

สิ ท ธิ ก ารลาเพื่ อ ฝJ ก อบรม ดู งาน และสิ ท ธิ ป ระโยชน6 เ กี่ ย วกั บ
ในกรณีที่สวนราชการมีความจําเป8นตองพัฒนาพนักงานราชการหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร ฝJ ก อ บ ร ม ข อ ง พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร ต า ม ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยจัดเป8นรูปแบบโครงการหรือหลักสูตรการฝJกอบรม รวมถึงการดูงาน และการประชุม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝJกอบรม การจัดงาน ระหวางประเทศ สวนราชการสามารถพิจารณาใหพนักงานราชการเขารับการฝJกอบรม ดูงาน และประชุมระหวาง
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม ประเทศไดภายใตเงื่อนไข ดังนี้
มีแนวทางปฏิบัติอยางไร

หนา ๒ จาก ๖
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๓. เรื่อง การฝกอบรม ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตอ)

มติ คพร. / อ.คพร. :
มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๑
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

(๑) ชวงระยะเวลาของการเขารั บการฝJ กอบรม ดู งาน และการประชุ มระหวางประเทศตามโครงการ
หรือหลักสูตรดังกลาว ตองเป/นการไปปฏิบัติราชการ
(๒) กรณีคาใชจายในการเขารับการฝJกอบรม ระยะเวลา และโครงการหรือหลักสูตรการฝJกอบรม รวมถึง
การดูงาน และการประชุมระหวางประเทศ ตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ=ที่กําหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจายในการฝ8กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยเครงครัด
สําหรับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในชวงระยะเวลาการฝJกอบรมและ
ดู ง านดั ง กลาว ใหเป/ น ไปตามหลั กเกณฑ= แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ส วนราชการกํ า หนดไว
บนพื้น ฐานของผลสํา เร็จ และผลสั มฤทธิ์ ของงาน โดยสวนราชการตองกํ าหนดตัว ชี้วัดผลการปฏิ บัติงานที่ มี
ความชัดเจน และคาเปKาหมายผลสําเร็จของงานที่จะมอบหมายใหพนักงานราชการปฏิบัติ และใหผูบังคับบัญชา
หรือผูประเมินและพนักงานราชการไดรวมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปKาหมายและความสําเร็จของงาน
ที่พนักงานราชการผูนั้ นตองรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้นตั้งแตชวงเริ่มรอบการประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน
ตามประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔

๔. เรื่อง คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง แนวทางปฏิบัติ
ติดตอกัน
คะแนนเฉลี่ ย ของผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ๒ ครั้ งติ ด ตอกั น ดั ง กลาว หมายถึ ง คะแนนของ
การคิดคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ติ ด ตอกั น ในปF ง บประมาณเดี ย วกั น หรื อ ขามปF ง บประมาณกั น ก็ ไ ด
ติดตอกันตามขอ ๑๐ ของประกาศ คพร. เรื่ อง แนวทางการประเมิ น ซึ่งสวนราชการตองนําคะแนนของผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ติดตอกันในแตละครั้งดังกลาวมารวมกัน
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีหลักเกณฑ6อยางไร แลวหารดวยสองเป8นคะแนนเฉลี่ย จากนั้นใหนําไปเทียบกับเกณฑ6การกําหนดชวงคะแนน หากคะแนนเฉลี่ยดังกลาว
อยูในชวงที่ต่ํากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจาง
มติ คพร. / อ.คพร. :
ดังนั้น สวนราชการตองทําการตรวจสอบและดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ=ดังกลาว
มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๓
ในทุกรอบการประเมิน มิใชเฉพาะรอบการประเมิน ณ เดือนตุลาคมของแตละปMงบประมาณเทานั้น
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
หนา ๓ จาก ๖
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๕. เรื่อง หลักเกณฑ=การเลื่อนคาตอบแทน กรณีการนับระยะเวลา แนวทางปฏิบัติ
ในการปฏิบัติงาน
การเลื่อนคาตอบแทนประจําปMของพนักงานราชการ ตามขอ ๗ (๑) ของประกาศ คพร. เรื่อง คาตอบแทน
สวนราชการสามารถกํ า หนดระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง าน ของพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้ น สวนราชการสามารถกํ า หนดระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการเพิ่มเติมไดหรือไม เพียงใด เพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการเพิ่มเติมได และสามารถประกาศกําหนดจํานวนวันลาที่นับเป8นระยะเวลา
และสามารถกํ า หนดวิ ธี ก ารนั บ ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน ปฏิ บั ติงานเพื่ อใหเหมาะสมกั บ สภาพการปฏิ บั ติงานของพนั กงานราชการตามประเภทหรื อตามกลุ มงานได
ในรอบปMงบประมาณที่แลวมา โดยกําหนดจํานวนวันลาที่นับรวมเป8น แตตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ คพร.
ระยะเวลาปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับกรณีขาราชการพลเรือนสามัญ ที่เกี่ยวของ สําหรับหลักเกณฑ6ที่จะกําหนดเพิ่มเติม ควรนํากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ=ที่กําหนดไวสําหรับขาราชการ
หรือลูกจางในสวนราชการนั้นๆ มาใชประกอบในการพิจารณากําหนดดวย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
ไดหรือไม
และเป8 น ประโยชน6แกราชการ
มติ คพร. / อ.คพร. :
มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๓
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
๖. เรื่อง การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษ แนวทางปฏิบัติ
ทางวินัย
โดยที่ขอ ๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดใหบรรดา
การ พิ จ าร ณา เลื่ อน คา ตอ บแ ทน ขอ งพ นั ก งา นร าช กา ร กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ประกาศ ขอบั ง คั บ คํ า สั่ ง หรื อมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ กําหนดใหขาราชการหรื อ ลู กจาง
กรณี มี คํ า สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ดวยการตั ด คาตอบแทน หรื อ ของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเป8นขอหามในเรื่องใด ใหถือวาพนักงานราชการ
ลดคาตอบแทนพนักงานราชการ ซึ่ งระเบียบสํานั กนายกรัฐ มนตรี มีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหามเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย ทั้งนี้ เวนแตเรื่องใด
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ คพร. ที่เกี่ยวของ มีกําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้ หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง หรือเป8นกรณีที่ส วนราชการประกาศ
หรื อ สวนราชการมิ ไ ดกํ า หนดหลั ก เกณฑ6 ที่ จ ะพิ จ ารณาให กําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใดไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับ
เลื่อนคาตอบแทนไวเป8นการเฉพาะ จะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร
ขาราชการหรือลูกจางในบางเรื่องเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
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๖. เรื่อง การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษทางวินัย (ตอ)

มติ คพร. / อ.คพร. :
มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๓
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

โดยที่หลักเกณฑ6การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานราชการนั้น มิไดกําหนดกรณีถูกลงโทษทางวินัยไว
ซึ่งตางจากหลักเกณฑ6การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนและหลักเกณฑ6การเลื่อนคาจางของลูกจางประจํา
ที่มีการกําหนดไว อยางไรก็ตาม เพื่อไมใหเกิดความลักลั่นในการบริหารงานระหวางขาราชการ ลูกจางประจํา
และพนั กงานราชการ จึ งใหนํ าแนวทางตามกฎหมายวาดวยการเลื่ อนเงิ น เดื อ นของขาราชการพลเรื อ น
และกฎหมายวาดวยการเลื่อนคาจางของลูกจางประจําที่กําหนดใหผูซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
หรื อคาจางในแตละครั้ ง จะตองอยู ในหลั กเกณฑ6 ที่ว า ในครึ่ งปM ที่แลวมาผู นั้ น จะตองไมถู กสั่ งลงโทษทางวิ นั ย
ที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ6มาปรับใชกับพนักงานราชการโดยอนุโลม

๗. เรื่ อ ง การปรั บ อั ต ราคาตอบแทนเพิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ ผู ที่ มี แนวทางปฏิบัติ
ประสบการณ=ตรงตามลักษณะงานในตําแหนงที่ไดรับการวาจาง
ตามขอ ๖ ของประกาศ คพร. เรื่ อ ง คาตอบแทนของพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ กํ าหนดวา
การปรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น สําหรับผูที่มีประสบการณ6ตรง ผูไดรับการจางเป8นพนักงานราชการประเภททั่วไป ซึ่งมีประสบการณ6ตรงตามลักษณะงานในตําแหนงที่ไดรับ
ตามลั ก ษณะงานในตํ า แหนงที่ ไ ดรั บ การวาจาง ตามขอ ๖ ของ การวาจาง ใหไดรับการปรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ ๕ ตอทุกประสบการณ6 ๒ ปM แตใหไดรับอัตรา
ประกาศ คพร. เรื่อง คาตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คาตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไมเกิน ๕ ชวง นั้น
หมายถึงอยางไร
การปรั บ อั ต ราคาจางเพิ่ มขึ้ น ดั ง กลาว หมายถึ ง กรณี การจางพนั กงานราชการจากผู มี ประสบการณ=
มติ คพร. / อ.คพร. :
มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๓
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ตรงตามลักษณะงานในตําแหนงที่ไดรับการวาจางตามสัญญาจางในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเทานั้น ซึ่งจะตองมี
การกําหนดการไดรับคาตอบแทนดังกลาวไวเป/นการชัดเจนในประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อการดําเนินการสรรหา
และการเลื อกสรรพนั กงานราชการของสวนราชการ และกํ าหนดรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บคุ ณสมบั ติเฉพาะสํ าหรั บ
กลุมงาน ตามประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ6 วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
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๘. เรื่อง การสั่งใหพนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจาก แนวทางปฏิบัติ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง
ตามขอ ๓๑ ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ กํ า หนดวา
ตามขอ ๓๑ ของระเบี ย บสํ านั กนายกรั ฐ มนตรีว าดวยพนักงาน “เพื่อประโยชน6แหงทางราชการ สวนราชการอาจสั่งใหพนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไข
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ สวนราชการสามารถสั่งพนักงานราชการใหไป ที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเป8นเหตุใหพนักงานราชการอางขอเลิกสัญญาจางหรือเรียกรองประโยชน6
ปฏิบัติงานในสวนราชการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาจางได ตอบแทนใดๆ ในการนี้สวนราชการอาจกําหนดใหคาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่นจากการสั่งใหไปปฏิบัติงาน
ดังกลาวก็ได” นั้น โดยที่หลักการจางงานของระบบพนักงานราชการเป8นการจางงานตามความจําเป8นของภารกิจ
หรือไม อยางไร
ยุทธศาสตร6 แผนงาน โครงการของสวนราชการ เพื่อเป8นเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติงานใหกับสวนราชการนั้น
มติ คพร. / อ.คพร. :
แตเพื่อประโยชน6แหงทางราชการและสอดคลองกับเจตนารมณ6ของระเบียบนี้ สวนราชการอาจสั่งใหพนักงาน
มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๓
ราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไข
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ที่กําหนดไวในสัญญาจางดังกลาว ตองเป/นการสั่งใหไปปฏิบัติงานใหกับสวนราชการที่ระบุไวในสัญญาจาง
ตามระเบียบนี้เป/นครั้งคราวเทานั้น ซึ่ งรวมถึ งการสั่งใหไปปฏิบัติงานในหนวยงานอื่ นที่สังกัดเดียวกันกั บ
สวนราชการที่ระบุไวในสัญญาจางตามระเบียบนี้ดวย และเป/นงานที่กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการไปปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน มิใชใหไปปฏิบัติงานนอกเหนือสัญญาจางเป/นการถาวร

*********************************
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ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการกรมวิชาการเกษตร
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
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