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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ” จัดท าขึ้นเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน       
ของพนักงานราชการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากพบข้อบกพร่องประการใด โปรดให้ค าแนะน า    
เพ่ือผู้จัดท าจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
 
                                           กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการและบ าเหน็จความชอบ                               
                                                               กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร 
             กันยายน 2564 
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1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              11-23                            
ลงวันที่ 13 มกราคม 2547   

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)                                 24-35                                                          
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554                                               
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 

3. ค าอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ         36-52                                                             
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554               

4. หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ               53-60                                                                                                              
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                       
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานราชการ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

      ขั้นตอนที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ช่วงเวลา รายละเอียดงาน กฎระเบียบท่ีใช้ 

1 จัดท าตัวชี้วัดและก าหนด       
ค่าเป้าหมาย 

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

ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน และพนักงานราชการ     
แต่ละคน ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย ก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
โดยประกอบด้วย ภาระงาน เป้าหมายและ/หรือ
ระดับความส าเร็จของงานที่ พนักงานราชการ     
ต้องรับผิดชอบในรอบการประเมิน รวมทั้งก าหนด
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงาน     
อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งระบุพฤติกรรมในการ
ท างานที่คาดหวังด าเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการต้นรอบการประเมินได้มอบหมายงาน
จ ัดท า ต ัว ชี ้ว ัด แล ะก าห น ด ค ่า เป ้าห ม าย ทั ้ง         
ผู ้ประเมินและผู้รับการประเมินตกลงร่วมกัน
เป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 
 
 
 
 
 

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 กฎระเบียบท่ีใช้ 

2 ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

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

ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน           
โดยให้ค าปรึกษาแนะน า และช่วยเหลือในการ      
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงาน
ราชการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย      
และผลส าเร็จของงานที่ก าหนด     
     การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน     
ควรมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมี
เอกสารหลักฐานในการติดตามที่ชัดเจน 
 

๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ       
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔                                                      
๒. ค าอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหาร    
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผล    
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554                      
๓. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ ์   
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 ด าเนินการประเมิน      
ผลการปฏิบั ติ งานของพนั กงานราชการทั่ วไป          
ในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามประกาศ
กรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานราชการ     
กรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
และข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับพนักงานราชการ/ผู้รับ
การประเมิน  โดยประเมินผลการปฏิ บัติ งาน        
๒ ส่วน ดังนี้ 
 
 
 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย          
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554                                    
๓. ค าอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554                                               
๔. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ ์    
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
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      ขั้นตอนที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ช่วงเวลา รายละเอียดงาน กฎระเบียบท่ีใช้ 

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) การท างานเป็นทีม 
 

2. ให้ผู้ประเมินรวบรวมจัดเก็บแบบประเมิน     
และหลักฐานแสดงความส าเร็จของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการไว้ที่หน่วยงาน        
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารบุคคล                
ในเรื่องตา่งๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 รอบ                
การประเมิน      
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      ขั้นตอนที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ช่วงเวลา รายละเอียดงาน กฎระเบียบท่ีใช้ 

๓. จัดท าบัญชีสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป               
โดย ผอ.กอง/สถาบัน/ส านัก/หรือเทียบเท่า             
ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วบันทึกข้อมูล           
ลงแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งกองการเจ้าหน้าที่     
๔. แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่พนักงาน    
ราชการ และให้พนักงานราชการลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน  กรณีท่ีผู้รับการประเมิน
ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน     
ให้มพียานอย่างน้อย ๑ คน ในส่วนราชการ          
ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่า ได้มีการแจ้ง            
ผลการประเมินดังกล่าวด้วยแล้ว                                            
๕. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่พนักงานราชการ      
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น    
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      ขั้นตอนที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ช่วงเวลา รายละเอียดงาน กฎระเบียบท่ีใช้ 

4 เสนอคณะกรรมการ   
กลั่นกรองการประเมินผล     
การปฏิบัติราชการ 
สรุปเสนอกรมฯ ตาม
แบบฟอร์มที่แนบในหนังสือ
แจ้งด าเนินการของ            
กองการเจ้าหน้าที่ 

ปลายเดือนกันยายน ถึง         
ต้นเดือนตุลาคม หรือ         
ปลายเดือนมีนาคม ถึง         
ต้นเดือนเมษายน 

๑. บัญชีสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน     
ของพนักงานราชการทั่วไป                                       
๒. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล       
การปฏิบัติราชการมีมติเห็นชอบผลการประเมิน   
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ                        
๓. พนักงานราชการ ที่มีคะแนนเฉลี่ยของ         
ผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี                  
ให้ ผอ.กอง/สถาบัน/ส านัก หรือเทียบเท่า              
ท าความเห็นเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร        
เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป                                                        

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย          
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554                             
๓. ค าอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหาร     
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผล       
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554                                
๔. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง           
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน     
ของพนักงานราชการ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑         
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)                                                     
๕. หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๖ เรื่อง         
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ          
ของระบบพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 
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กฎ ระเบียบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานราชการ 

 

1. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกรำคม 2547 

2. ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร (คพร.) เรื่อง แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน       
ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2554 

3. ค ำอธิบำย ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน      
ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

4. หนังสือคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ส ำนักงำน 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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ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร             
พ.ศ. 2547 

ลงวันที่ 13 มกรำคม 2547 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๗
                      

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ
ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคนภาครัฐ
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

อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
เวนแตราชการสวนทองถ่ิน

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเปน
สวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ
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๒

“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดย    
ไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพ่ือเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
ใหกับสวนราชการนั้น

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่กําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเปน
ขอหามในเรื่องใด  ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหาม
เชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย  ทั้งนี้ เวนแตเร่ืองใดมีกําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้
หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง  หรือเปนกรณีที่สวนราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการ
ประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใด ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการ
หรือลูกจางในบางเรื่องเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

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
เร่ืองของสวนราชการ 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

ลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะของกลุมงาน 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 รัฐวสิาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

(๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน
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๔

(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่สวนราชการกําหนดไวในประกาศ
การสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ  ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปน
หรือเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนั้น

ความใน (๑) ไมใหใชบังคับกับพนักงานราชการชาวตางประเทศซึ่งสวนราชการจํา
เปนตองจางตามขอผูกพันหรือตามความจําเปนของภารกิจของสวนราชการ

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามเพิ่มขึ้น หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติของสวนราชการในการจางพนักงานราชการเพื่อให
สอดคลองกับวัตถปุระสงคของการกําหนดใหมีพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๙  ใหสวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป
โดยใหสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ
ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการกําหนด

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดานบุคคลตามความจําเปนและสอดคลองกับกรอบอัตรา
กําลังพนักงานราชการดังกลาว  ทั้งนี้ การเบกิจายงบประมาณใหเปนไปตามประเภทรายจายที่ไดรับ
การจัดสรรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด

ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน สวนราชการอาจขอใหเปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจงใหสํานักงบประมาณทราบ

ขอ ๑๐  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด

ในกรณีที่สวนราชการใดจะขอยกเวนหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรรหาหรือการ
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) สิทธิเก่ียวกับการลา
(๒) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(๓) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(๔) คาใชจายในการเดินทาง
(๕) คาเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๗) การไดรับรถประจําตําแหนง
(๘) สิทธิอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑการไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด

ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี  ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนตามวรรคหนึ่ง
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๖

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
สิทธิประโยชนใหแกพนักงานราชการเพื่อใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

ขอ ๑๖  ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการตามขอ ๑๔ และขอ ๑๕ เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรมและมีมาตรฐาน
โดยคํานึงถึงคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง คาตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการ
พลเรือน และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปจจัยอื่นที่เก่ียวของ

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 และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําส่ังของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ขอ ๒๓  พนักงานราชการตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปนขอหาม
และขอปฏิบัติที่สวนราชการกําหนด

พนักงานราชการผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
พนักงานราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย

ขอ ๒๔  การกระทําความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
(๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเง่ือนไขที่ทางราชการ

กําหนดใหปฏิบัติจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย

อยางรายแรง
(๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติ

ตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๒ จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานเปนเวลาติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน สําหรับตําแหนง

ที่สวนราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน

18



๘

(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานจนทําใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง สําหรับตําแหนงที่สวนราชการกําหนด
การทํางานตามเปาหมาย

(๘) ประพฤติช่ัวอยางรายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุกหรือหนักกวาโทษจําคุก

(๙) การกระทําอ่ืนใดที่สวนราชการกําหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

ขอ ๒๕  เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการจัดใหมีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตอง
ใหโอกาสพนักงานราชการที่ถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวาพนักงานราชการผูนั้นกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการมีคําส่ังไลออก  แตถาไมมีมูลกระทําความผิดใหส่ังยุติเร่ือง

หลักเกณฑและวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการ
กําหนด

ขอ ๒๖  ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไมรายแรงตามที่
สวนราชการกําหนด ใหหัวหนาสวนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน หรือลดขั้นเงิน
คาตอบแทน ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด

ในการพิจารณาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
สอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร

ขอ ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ทางวินัยแกพนักงานราชการ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

หมวด ๕
การสิ้นสุดสัญญาจาง

                      

ขอ ๒๘  สัญญาจางส้ินสุดลงเมื่อ
(๑) ครบกําหนดตามสัญญาจาง
(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้หรือตามที่

สวนราชการกําหนด
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๙

(๓) พนักงานราชการตาย
(๔) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
(๕) พนักงานราชการถูกใหออก เพราะกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
(๖) เหตุอ่ืนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือตามขอกําหนดของสวนราชการ

หรือตามสัญญาจาง

ขอ ๒๙  ในระหวางสัญญาจาง พนักงานราชการผูใดประสงคจะลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอหัวหนาสวนราชการตามหลักเกณฑที่สวนราชการกําหนด

ขอ ๓๐  สวนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการผูใดกอนครบ
กําหนดตามสัญญาจางได โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมเปนเหตุที่พนักงานราชการจะ
เรียกรองคาตอบแทนการเลิกสัญญาจางได เวนแตสวนราชการจะกําหนดใหในกรณีใดไดรับ
คาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไว

ขอ ๓๑  เพ่ือประโยชนแหงทางราชการ สวนราชการอาจสั่งใหพนักงานราชการ
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานราชการ
อางขอเลิกสัญญาจางหรือเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ  ในการนี้สวนราชการอาจกําหนดให
คาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่นจากการสั่งใหไปปฏิบตัิงานดังกลาวก็ได

ขอ ๓๒  ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานราชการแลว หากในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลนั้นในระหวางที่เปนพนักงานราชการกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการ
ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ในการนี้สวนราชการอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะไดรับจากสวนราชการไวเพ่ือชําระ
คาความเสียหายดังกลาวก็ได

ขอ ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
เก่ียวกับการเลิกสัญญาจางตามหมวดนี้ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
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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
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เปนกรรมการ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูเช่ียวชาญในสาขาการบริหารงานบุคคล
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
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางหรือแตงตั้งเพ่ิมขึ้น

ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งมีวาระเทากับวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู
ในตําแหนง

ขอ ๓๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะสวนราชการในการ

ปรับปรุงหรือแกไขระเบยีบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
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๑๑

(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจาง

(๓) กําหนดกลุมงานและลักษณะงานในกลุมงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
ของพนักงานราชการ

(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่สวนราชการเสนอ
(๕) กําหนดอัตราคาตอบแทนและวางแนวทางการกําหนดสิทธิประโยชนอ่ืนของ

พนักงานราชการ
(๖) กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(๗) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชบังคับระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
(๙) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่น

ขอ ๓๘  ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการของ
คณะกรรมการและปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ขอ ๓๙  ในกรณีที่เร่ืองใดตามระเบียบนี้กําหนดใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑ
หรือปฏิบัติในเรื่องใด คณะกรรมการอาจกําหนดใหเร่ืองนั้นตองกระทําโดย อ.ก.พ. กรม องคการ
บริหารงานบุคคลอื่นของสวนราชการ หรือใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการเปน
ผูดาํเนินการก็ได

บทเฉพาะกาล
                      

ขอ ๔๐  ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการ
บริหารงานลูกจางสัญญาจางตามคําส่ังคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน    
ภาครัฐ ที่ ๓/๒๕๔๖ เร่ือง 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
นโยบายกําลังคนภาครัฐกําหนดใหจางเปนลูกจางช่ัวคราว 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  
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ค ำอธิบำย  

ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร                    
เรื่อง แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร 

พ.ศ. 2554 

36



คําอธิบาย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เร่ือง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

---------------------------- 

แนวคิด 

• การจ้างพนักงานราชการอยู่ภายใต้แนวคิดและปรัชญาท่ีเป็นทางเลือกการจ้างงานภาครัฐท่ียืดหยุ่น 
คล่องตัว ภายใต้สัญญาจ้าง เพ่ือสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการท่ีมีเหตุผลความจําเป็นต้องใช้
กําลังคนเพ่ิมข้ึน หรือเป็นการจ้างเพ่ือสนับสนุนงานเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์สําคัญท่ีมีผลกระทบสูง
ต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และเป็นการจ้างระยะสั้น ระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดตามภารกิจ  
ซ่ึงจะมุ่งเน้นผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก 

หลักการ 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสอดคล้องกับแนวคิดและปรัชญาของการจ้าง
พนักงานราชการท่ีเป็นการจ้างงานภายใต้สัญญาจ้าง และมุ่งเน้นผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก 

วัตถุประสงค์ 

• เพ่ือประโยชน์ในการท่ีส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการและนําผล 
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

  (๑) การเลื่อนค่าตอบแทน 

  (๒) การเลิกจ้าง 

  (๓) การต่อสัญญาจ้าง 

• เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนพนักงานราชการท่ีมีผลงานได้มาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐาน 

• เพ่ือรักษาความเป็นธรรม ท้ังการบริหารค่าตอบแทน และการบริหารงานบุคคล 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 พนักงานราชการมีด้วยกัน ๒ ประเภท ได้แก่ พนักงานราชการท่ัวไป และพนักงานราชการพิเศษ 
ซ่ึงมีลักษณะการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบในเรื่องความยากง่ายของงาน การใช้ 
ทักษะ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ และผลกระทบจากการปฏิบัติงานท่ีมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยพนักงานราชการท่ัวไปจะปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเป็นงานประจํา หรืองานท่ัวไปของส่วนราชการ 
เช่น งานบริการ งานเทคนิค งานบริหารท่ัวไป งานวิชาชีพเฉพาะ ซ่ึงมีท้ังงานปฏิบัติท่ีไม่สลับซับซ้อนมากนัก 
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๒ 
 

งานท่ีมีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในระดับท่ีไม่ยุ่งยาก 
งานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล งานจําเป็นเร่งด่วน งานท่ีมีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
ประชาชน งานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบในเชิงวิจัยและพัฒนา ซ่ึงแตกต่างจาก 
พนักงานราชการพิเศษซ่ึงมีลักษณะการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ 
ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพ่ือปฏิบัติงานในเรื่องท่ีมีความสําคัญและจําเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ 
ซ่ึงจะเป็นการจ้างให้ปฏิบัติงานท่ีมีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน 

 อย่างไรก็ตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปและพนักงานราชการพิเศษ
อยู่บนหลักเกณฑ์พ้ืนฐานผลสําเร็จของงานเช่นเดียวกัน แต่จะมีเพียงรายละเอียดการประเมินบางส่วน 
ท่ีแตกต่างกันออกไป ท้ังนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงาน และลักษณะของการจ้างงาน  
ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญของหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนี้ 

๑. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป 

 ๑.๑ องค์ประกอบการประเมิน 

  ๑.๑ ให้ครอบคลุมอย่างน้อย ๒ องค์ประกอบ คือ “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” และ “พฤติกรรม
การปฏิบัติงาน” โดยสัดส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
ท้ังนี้ ส่วนราชการอาจกําหนดมากกว่า ๒ องค์ประกอบก็ได้ 

  ๑.๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานควรพิจารณาจาก “ความสําเร็จของงาน” ตามตัวชี้วัด
และ/หรือหลักฐานท่ีบ่งชี้ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยปัจจัยการประเมินตัวชี้วัด
ความสําเร็จของงานให้พิจารณา ๔ ปัจจัย ได้แก่  

• ปริมาณผลงาน 

• คุณภาพผลงาน 

• ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 

• การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในลักษณะใด ปัจจัยใด ด้วยน้ําหนักคะแนนเท่าใด 
ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินตกลงกับพนักงานราชการ ซ่ึงควรต้องสอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ท่ีระบุไว้ในสัญญาจ้าง 

  ๑.๓ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการ
ปฏิบัติงานในระหว่างรอบการประเมิน และส่งผลต่อความสําเร็จของงาน จากสมรรถนะท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานท่ีส่วนราชการกําหนด โดยให้ส่วนราชการระบุพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ 

 ๑.๒ ผู้ประเมิน 

  ผู้ประเมินของพนักงานราชการท่ัวไป ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นท่ีเป็นผู้มอบหมายงาน
และ/หรือผู้กํากับดูแลพนักงานราชการ และการประเมินนี้จะถูกพิจารณาทบทวนโดยผู้บังคับบัญชาท่ีอยู่
เหนือข้ึนไปอีก ๑ ระดับ หรือ ๒ ระดับ เป็นผู้กลั่นกรองผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
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๓ 
 

 ๑.๓ ระดับผลการประเมิน 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
แบ่งออกเป็น ๕ ระดับผลการประเมิน ตามช่วงคะแนนประเมิน ดังนี้ 

ระดับผลการประเมิน คะแนน 
ดีเด่น ๙๕-๑๐๐ 
ดีมาก ๘๕-๙๔ 

ดี ๗๕-๘๔ 
พอใช้ ๖๕-๗๔ 

ต้องปรับปรุง น้อยกว่า ๖๕ 

 ๑.๔ คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ทําหน้าท่ีช่วยพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป เพ่ือความเป็น
มาตรฐานและความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้ บังคับบัญชาก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมิน 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยส่วนราชการอาจกําหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองในระดับ
สํานัก/กองด้วยก็ได้ 

  คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีพนักงานราชการท่ัวไปปฏิบัติงาน หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นกรรมการ และมีผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๕ ระยะเวลาการประเมิน 

  ให้ มี การประเ มินผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานราชการ ท่ัว ไปปีละ  ๒ ครั้ ง  
ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 

      ครั้งท่ี ๑ สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ 
มีนาคม ของปีถัดไป 

      ครั้งท่ี ๒ สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ถึง ๓๐ 
กันยายน ของปีเดียวกัน 

 ๑.๖ กระบวนการ/ข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรต้องมีการดําเนินการเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง  
โดยอาจดําเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ได้ดังนี้ 
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๔ 
 

 ผู้รับผิดชอบ   กระบวนการ/ข้ันตอน      เวลาดําเนินการ 

๑. ส่วนราชการ โดยผู้บริหาร      ก่อนหรือเร่ิมต้นปีงบประมาณ 
         หรือรอบการประเมิน 

 

๒. ส่วนราชการ โดยผู้บริหาร/      ก่อนหรือเร่ิมต้นรอบการประเมิน 
   ผู้บังคับบัญชา/การเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

 
๓. ผู้บังคับบญัชา        ก่อนหรือเร่ิมต้นรอบการประเมิน 
   และพนักงานราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
๔. พนักงานราชการ       ระหว่างรอบการประเมิน 
 
 
 
 
 

 
๕. ผู้บังคับบญัชา/ผู้ประเมิน      ปลายรอบการประเมิน 
 
 
 
 

 

กําหนดเป้าหมายผลสาํเร็จของงานใน
ภาพรวมของส่วนราชการ  

กําหนดสมรรถนะทีส่่งผลต่อเป้าหมาย
ความสําเร็จของงานตามที่ส่วนราชการ

กําหนด รวมทั้งระบพุฤติกรรมที่คาดหวัง/
บ่งชี้ ของแต่ละสมรรถนะ 

ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน กําหนด
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วย 

ภาระงาน เป้าหมายและ/หรือระดับ
ความสําเร็จของงาน ที่พนักงานราชการ

ต้องรับผิดชอบในรอบการประเมิน 
รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้
ความสําเร็จของงานอย่างเปน็รูปธรรม 

ปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
และสมรรถนะที่กําหนด อย่างมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ ภายใต้การให้
คําปรึกษาแนะนาํ และการติดตามของ

ผู้บังคับบัญชา 

- ประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงาน
ราชการตามหลักเกณฑ์ ข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน และสมรรถนะ ตามที่กําหนด 
- จัดทําบญัชีรายชื่อตามลําดบัคะแนนผล
การประเมิน และเสนอบัญชีรายชื่อให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
- แจ้งผลการประเมินแก่พนักงานราชการ 
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๕ 
 

 ๑.๗ การนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลิกจ้าง 
และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานราชการท่ัวไป 

       กรณีการเลิกจ้าง : 

  พนักงานราชการท่ัวไปผู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง
ติดต่อกันตํ่ากว่าระดับ “ดี” ให้ผู้บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้าง 

       กรณีการต่อสัญญาจ้าง : 

  ส่วนราชการจะต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการท่ัวไปผู้ใด ให้ดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  (๑) ส่วนราชการจะต้องมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ จึงจะสามารถดําเนินการ
ต่อสัญญาจ้างได้ 

  (๒) ส่วนราชการจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนท่ีแสดงว่า นโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
ท่ีดําเนินการอยู่นั้น ยังคงมีการดําเนินการต่อและจําเป็นต้องใช้พนักงานราชการปฏิบัติงานต่อไป หากส่วนราชการ
ไม่มีแผนงานหรือโครงการท่ีจําเป็นต้องปฏิบัติ หรือไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน ก็ให้เลิกจ้างพนักงานราชการ 

  (๓) พนักงานราชการผู้ท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีคะแนนเฉลี่ย 
ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันในปีท่ีจะต่อสัญญาจ้างไม่ต่ํากว่าระดับ “ดี” 

๒. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ 

 พนักงานราชการพิเศษเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูง 
ซ่ึงส่วนราชการส่วนใหญ่จ้างเพ่ือให้ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนํากับส่วนราชการ แต่ในงาน 
บางลักษณะผู้ทรงคุณวุฒิอาจจําเป็นต้องปฏิบัติงานเองด้วยเพ่ือให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายท่ีกําหนด ท้ังนี้ 
ข้ึนอยู่กับความจําเป็นของภาระงานท่ีส่วนราชการกําหนดข้ึนเป็นสําคัญ ซ่ึงส่วนใหญ่จะจ้างเป็นงานหรือ
โครงการท่ีมีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการ ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษจึงได้กําหนดไว้ ดังนี้ 

 ๒.๑ ผู้ประเมิน 

  ผู้ประเมินพนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการ และหัวหน้าส่วนราชการ 

 ๒.๒ องค์ประกอบการประเมิน  

  ให้ครอบคลุมอย่างน้อย ๒ องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน โดยสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 ๒.๓ ระยะเวลาการประเมิน 

  ให้ส่วนราชการเป็นผู้กําหนดระยะเวลาในการประเมิน โดยกําหนดให้เหมาะสมกับ
ระยะเวลาการจ้างงาน และเป้าหมายงาน/โครงการ เช่น ประเมินเป็นระยะๆ เดือนละครั้ง สองเดือนครั้ง 
หรือประเมินรายไตรมาส หรือประเมินเม่ืองาน/โครงการได้ดําเนินการสําเร็จไปแล้วร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๕๐ 
ร้อยละ ๗๕ หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายของงาน/โครงการ 
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๖ 
 

๓. คําอธิบายการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวอย่างท้ายประกาศ 

 ส่วนราชการอาจใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปและพนักงานราชการ
พิเศษตามแนบท้ายประกาศ ซ่ึงจะครอบคลุมงาน/ภารกิจท่ีพนักงานราชการได้รับมอบหมาย ความสําเร็จ
ของงาน ผลผลิต หรือผลลัพธ์ท่ีคาดหวังจากการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานว่าได้ทําอะไรเป็นผลสําเร็จบ้าง อย่างไร หรือส่วนราชการอาจปรับหรือจัดทําแบบประเมิน 
ข้ึนใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงาน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีส่วนราชการกําหนดก็ได้ 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท้ัง ๒ ประเภท ตามตัวอย่างท่ีแนบท้าย
ประกาศ มีรายละเอียดคล้ายกันเป็นส่วนใหญ่ จึงขออธิบายวิธีการกรอกแบบประเมินโดยรวม ดังนี้ 

 ๓.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  (๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้พิจารณาจากความสําเร็จของงาน โดยผลสัมฤทธิ์
ของงาน หมายถึง การทํางานได้สําเร็จหรือบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้  

  (๒) ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบ/ภารกิจ/งานท่ีมอบหมาย 
ให้พนักงานราชการปฏิบัติ และกําหนดเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ หรือความสําเร็จท่ีต้องการจากภารกิจ/งาน 
ท่ีมอบหมายนั้นๆ จากนั้นให้กําหนดตัวชี้วัดท่ีจะใช้วัดผลสําเร็จของงาน โดยให้พิจารณาจาก ๔ ปัจจัย ได้แก่ 
ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

  (๓) เม่ือได้ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานแล้ว ให้กําหนดค่าเป้าหมายเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยค่าเป้าหมายจะต้องสะท้อนต่อผลผลิตหรือผลลัพธ์ของงาน หรือสิ่งท่ีต้องการ 
ให้บรรลุผล ซ่ึงค่าเป้าหมายแบ่งเป็น ๕ ระดับ ไล่เรียงจากเป้าหมายผลงานระดับตํ่าสุดไปสู่ระดับสูงสุด คือ 
ต้ังแต่ระดับ ๑-๒-๓-๔-๕ โดยเป้าหมายผลงานท่ีเป็นมาตรฐานท่ัวไปให้อยู่ท่ีระดับคะแนน ๓  

• ระดับ ๑ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายตํ่าสุดท่ียอมรับได้” 

• ระดับ ๒ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับตํ่ากว่ามาตรฐาน” 

• 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) เม่ือสิ้นรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินทําการประเมินผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงในรอบการ
ประเมินว่าได้ตามค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้มากน้อยเพียงใด เพ่ือสรุปเป็นคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ๓.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

  (๑) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการให้ประเมินจากสมรรถนะ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของงานตามท่ีส่วนราชการกําหนด  
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๗ 
 

  (๒) ส่วนราชการจึงควรกําหนดสมรรถนะท่ีจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ และสอดคล้องกับภารกิจหรือแผนงานท่ีส่วนราชการ
มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติ ซ่ึงจะมีจํานวนสมรรถนะเท่าใด และเป็นสมรรถนะด้านใดบ้าง  
ข้ึนอยู่ กับการกําหนดของส่วนราชการ รวมท้ังอาจเหมือนหรือแตกต่างจากข้าราชการก็ได้ ท้ังนี้  
ในกระบวนการสรรหาพนักงานราชการของส่วนราชการได้มีการกําหนดสมรรถนะของพนักงานราชการ 
ท่ีต้องการไว้ในเบ้ืองต้นแล้ว ส่วนราชการอาจนํามาใช้หรือทบทวนให้เหมาะสมยิ่งข้ึนก็ได้ 
  (๓) เม่ือกําหนดสมรรถนะท่ีจะใช้ในการประเมินแล้ว ให้กําหนดรายละเอียดพฤติกรรม
บ่งชี้ ท่ีพึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะให้ชัดเจน โดยพฤติกรรมบ่งชี้ ท่ีพึงประสงค์ควรเป็นพฤติกรรม 
ท่ีผู้บังคับบัญชาต้องการให้พนักงานราชการแสดงออกในการปฏิบัติงาน ซ่ึงพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วย
สนับสนุนให้การทํางานของพนักงานราชการบรรลุเป้าหมาย/ผลงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  (๔) การกําหนดสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ในช่วงก่อนหรือต้นรอบการประเมิน และควรให้ผู้บังคับบัญชาได้มีการพูดคุยทําความเข้าใจกับพนักงานราชการ 
ถึงสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ เพราะว่าพนักงานราชการแต่ละกลุ่มงาน 
หรือมีลักษณะงานท่ีแตกต่างกันอาจมีการกําหนดสมรรถนะท่ีแตกต่างกัน หรือแม้เป็นสมรรถนะตัวเดียวกัน
แต่อาจมีการกําหนดรายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ท่ีแตกต่างกันตามลักษณะงานก็ได้ และเม่ือถึง
เวลาประเมิน ณ ปลายรอบการประเมิน ให้ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของ
พนักงานราชการเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ 
  (๕) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกําหนดสัดส่วนหรือน้ําหนักของการประเมินไว้ไม่เกิน 
ร้อยละ ๒๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ สําหรับพนักงานราชการท่ัวไป และไม่เกินร้อยละ ๑๐ สําหรับพนักงานราชการพิเศษ 
  (๖) สมรรถนะของพนักงานราชการในแต่ละกลุ่มงาน หรือในกลุ่มงานเดียวกัน  
แต่ชื่อตําแหน่งต่างกัน อาจมีการจัดลําดับหรือให้น้ําหนักความสําคัญของสมรรถนะแต่ละตัวตามลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ เช่น พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานด้านการให้บริการประชาชน อาจให้ความสําคัญกับสมรรถนะด้าน 
“การบริการท่ีดี” โดยให้น้ําหนักมากกว่าสมรรถนะตัวอ่ืน แต่ท้ังนี้น้ําหนักรวมของสมรรถนะทุกตัวเท่ากับ ๑๐๐ 
  (๗) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้อ้างอิงจากข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมของ
พนักงานราชการท่ีแสดงออกจริงในการปฏิบัติงาน ไม่ควรใช้วิธีการคาดคะเน หรือการใช้ความรู้สึกส่วนตัว
ในการประเมิน ดังนั้น ในการประเมินสมรรถนะ ผู้ประเมินควรต้องทําความเข้าใจกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้อย่างละเอียด เพ่ือให้เข้าใจและสามารถประเมินได้อย่างถูกต้อง 
  (๘) การประเมินสมรรถนะเป็นการประเมินพฤติกรรมของพนักงานราชการท่ีแสดงในการ
ทํางานท่ีแสดงออกเป็นประจํา ดังนั้น ผู้ประเมินควรต้องมีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการอย่างสมํ่าเสมอตลอดช่วงเวลาของการประเมิน เพ่ือช่วยลดปัญหาการประเมินท่ี
ผิดพลาด และความเห็นท่ีไม่ตรงกันเม่ือแจ้งผลการประเมิน  
  (๙) การให้คะแนนการประเมินสมรรถนะ อาจกําหนดระดับของพฤติกรรมท่ีแสดงออกไว้
เป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
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๘ 
 

  ระดับ ๑ “ต่ํากว่ากําหนดมาก” หมายถึง ไม่ค่อยปรากฏคุณลักษณะ หรือแสดงพฤติกรรม 
บ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ตามท่ีกําหนดได้ไม่ชัดเจนหรือน้อยกว่าท่ีกําหนดมาก  
  ระดับ ๒ “ต่ํากว่ากําหนด” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดพอสมควร และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ท่ี
พึงประสงค์ตามท่ีกําหนดได้น้อยกว่าท่ีกําหนด ค่อนข้างมีความสมํ่าเสมอ สะท้อนคุณภาพในระดับเป็นท่ียอมรับปานกลาง 
  ระดับ ๓  “ตามกําหนด” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัด และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์  
ตามท่ีกําหนดได้ครบถ้วน มีความสมํ่าเสมอ คงเส้นคงวา หรือสะท้อนคุณภาพในระดับเป็นท่ียอมรับเป็นส่วนใหญ่ 
 

  ระดับ ๔ “เกินกว่าท่ีกําหนด” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดมาก มีลักษณะ
หลากหลาย และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ตามท่ีกําหนดได้อย่างครบถ้วน มีความสมํ่าเสมอ คงเส้นคงวา 
มีความต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ หรือสะท้อนคุณภาพในระดับเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง  
  ระดับ ๕ “เกินกว่าท่ีกําหนดมาก” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดอย่างยิ่ง มีลักษณะ 
หลากหลาย และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ตามท่ีกําหนดได้อย่างครบถ้วน มีความสมํ่าเสมอ คงเส้นคงวา 
มีความต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ หรือสะท้อนคุณภาพในระดับเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นแบบอย่างได้ 

 ๓.๓ สรุปผลประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  (๑) การคิดคะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นําคะแนนประเมินท่ีได้รับแต่ละรายการคูณ
ด้วยน้ําหนักของแต่ละรายการ แล้วหารด้วย ๑๐๐ แล้วรวมคะแนนท้ังหมดท่ีได้ จากนั้นหารด้วย ๕ ซ่ึงเป็น
คะแนนเต็ม แล้วแปลงคะแนนให้เป็นฐานคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยคูณด้วย ๑๐๐ ดังตัวอย่างตามตารางข้างล่างนี้ 

ตัวอย่างการคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 

หน้าที่/ความ
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วดั/ผลงานจริง 
ระดับค่าเป้าหมาย (ก) %

นํ้าหนัก 
(ข) 

คะแนน (ค) 
(ค = กxข) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. จัด
ฝึกอบรมตาม
แผนพัฒนา
และฝึกอบรม
ประจําป ี

ตัวชี้วดั :  
๑.๑ ร้อยละของจํานวนคร้ัง
ของการจัดฝึกอบรมท่ีจัดได้
ท้ังหมดเทียบกับแผนพัฒนา
และฝึกอบรมประจําป ี

 
น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๖ 

 
๘๖-๙๐ 

 
๙๑-๙๕ 

 
๙๖-๙๙ 

 
๑๐๐ 

 
๒๕ 

 
 

ผลงานจริง : ร้อยละ ๙๒   X    ๐.๗๕ 
ตัวช้ีวัด :  
๑.๒ ร้อยละเฉล่ียความพึง
พอใจของผู้เขา้รับการฝึกอบรม 

 
น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๑ 

 
๘๑-๘๕ 

 
๘๖-๙๐ 

 
๙๑-๙๕ 

 
๙๖-๑๐๐ 

 
๒๕ 

 

ผลงานจริง : ร้อยละ ๙๕    X   ๑.๐๐ 
๒. จัดทาํ
ฐานข้อมูล
ประวัติการ
ฝึกอบรมของ
ข้าราชการ 

ตัวช้ีวัด :  
๒.๑ ความเป็นปัจจุบันของ
ฐานข้อมูลการฝึกอบรมของ
ข้าราชการท้ังหมด 

 
น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๖ 

 
๘๖-๙๐ 

 
๙๑-๙๕ 

 
๙๖-๙๙ 

 
๑๐๐ 

 
๕๐ 

 

ผลงานจริง : ร้อยละ ๙๖    X   ๒.๐๐ 
      รวม ๑๐๐ ๓.๗๕ 

 

นําคะแนนท่ีได้คูณนํ้าหนัก/๑๐๐ 
๓ X ๒๕   =  ๐.๗๕ 

         ๑๐๐ 

กําหนดนํ้าหนักของแต่ละตัวช้ีวัด โดย
นํ้าหนักตัวช้ีวัดท้ังหมดรวมกันเป็น ๑๐๐ 

กรอกผลงานจริงท่ีทําได้ 

ผลงานจริงท่ีทําได้เทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนด 
เพื่อดูว่าผลงานท่ีได้น้ัน ได้คะแนนระดับใด 

กําหนดค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวช้ีวัด ต้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินร่วมกันกําหนดตัวช้ีวัดของงาน/ภารกิจ 

ผลรวมคะแนนของทุกตัวช้ีวัด 
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๙ 
 

 

�ะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน  =   คะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (ค)  X  ๑๐๐ 
         ๕ 
 

       =         ๓.๗๕ X  ๑๐๐ =   ๗๕  คะแนน 
      ๕ 

  (๒) การคิดคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้นําคะแนนประเมินท่ีได้รับ 
แต่ละสมรรถนะคูณด้วยน้ําหนักของแต่ละสมรรถนะ แล้วหารด้วย ๑๐๐ แล้วรวมคะแนนท้ังหมดท่ีได้ 
จากนั้นหารด้วย ๕ ซ่ึงเป็นคะแนนเต็ม แล้วแปลงคะแนนให้เป็นฐานคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยการคูณด้วย 
๑๐๐ ดังตัวอย่างตามตารางข้างล่างนี้ 

ตัวอย่างการคิดคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับทีแ่สดงออกจริง (ก) 

% 
นํ้าหนัก 

(ข) 

คะแนน (ค) 
(ค = กxข) 

ตํ่ากว่า
กําหนด
มาก 

๑ 

ตํ่ากว่า
กําหนด 

 
๒ 

ตาม
กําหนด 

 
๓ 

เกินกว่าท่ี
กําหนด 

 
๔ 

เกินกว่า
ท่ีกําหนด

มาก 

๕ 

๑. สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   * แสดงออกถึงความพยายามทํางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง 
   * พยายามทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา 

   * มานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน 

   * พยายามทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา 

   * แสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีข้ึนหรือแสดง 

ความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นว่า
ประสิทธิภาพในงานลดลง 

   * มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ่ตรวจตราความ 

ถูกต้องของงาน เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ 

    X ๕๐ ๒.๕ 

๒. สมรรถนะการคิดวิเคราะห์ 
   * จับประเด็น หรือแยกแยะประเด็นออกเป็นรายการ 

อย่างงา่ยๆ ได้โดยไม่เรียงลาํดับความสาํคญั 
   * วางแผนงานโดยแตกประเด็นออกเป็นสว่นๆ หรือ 

กําหนดเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้ 

   * เข้าใจความสัมพันธ์ข้ันพ้ืนฐานของงานหรือปัญหา 

   * จัดลําดับความสําคญัหรือความเร่งด่วนของงานหรือ 

กิจกรรมได้ 

   * เข้าใจและสามารถเช่ือมโยงเหตุปัจจัยทีมี่ความ 

ซับซ้อนของงานหรือปญัหาในแต่ละสถานการณ์ หรือ
เหตุการณ์ได้ 

  X   ๕๐ ๑.๕ 

     รวม ๑๐๐ ๔.๐ 

 

�ะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  =   คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ (ค)  X  ๑๐๐ 
          ๕ 
 

    =         ๔.๐ X  ๑๐๐ =   ๘๐  คะแนน 
                ๕ 

นําคะแนนท่ีได้คูณนํ้าหนัก/๑๐๐ 
๕ X ๕๐   =  ๒.๕ 

          ๑๐๐ 

กําหนดนํ้าหนักของแต่ละสมรรถนะ โดย
นํ้าหนักสมรรถนะท้ังหมดรวมกันเป็น ๑๐๐ 

ผลรวมคะแนนของทุกสมรรถนะ 

ผู้ประเมินให้คะแนนประเมิน
พฤติกรรมท่ีแสดงออกจริง 

กําหนดสมรรถนะ 
และพฤติกรรมบ่งช้ี
ท่ีพึงประสงค์ของ
แต่ละสมรรถนะ 
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๑๐ 
 

นําสรุปผลคะแนนประเมินที่ได้ มากาเครื่องหมายว่าอยู่
ในระดับผลการประเมินใด โดย ๗๖ คะแนน อยู่ในช่วง

คะแนน ๗๕-๘๔ คือ ระดับผลการประเมิน “ดี” 

  (๓) สรุปผลการประเมิน ให้นํา “คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน” และ “คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน” คูณกับน้ําหนักท่ีกําหนดไว้ แล้วบวกกันเพ่ือรวมเป็นผลคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสําหรับรอบการประเมินนี้ ดังตัวอย่างตามตารางข้างล่างนี้ 

ตัวอย่างการคิดคะแนนสรุปผลการประเมิน 
 

 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) % น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน 
(ก) x (ข) 

ผลการประเมินดา้นผลสมัฤทธ์ิของงาน ๗๕ ๘๐ ๖๐ 

ผลการประเมินดา้นพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ๘๐ ๒๐ ๑๖ 
  รวม ๗๖ 

 
 

ระดับผลการประเมิน 
 

ระดับผลการประเมิน ครั้งท่ี ๑ 

 
�  ดีเด่น  ๙๕ – ๑๐๐ % 
�  ดีมาก ๘๕ – ๙๔ % 
�  ดี  ๗๕ – ๘๔ % 
�  พอใช้  ๖๕ – ๗๔ % 
�  ต้องปรับปรุง ๐ – ๖๔ % 

ระดับผลการประเมิน ครั้งท่ี ๒ 

 
�  ดีเด่น  ๙๕ – ๑๐๐ % 
�  ดีมาก ๘๕ – ๙๔ % 
�  ดี  ๗๕ – ๘๔ % 
�  พอใช้  ๖๕ – ๗๔ % 
�  ต้องปรับปรุง ๐ – ๖๔ % 

สรุปผลการประเมินท้ังปี 

 
�  ดีเด่น  ๙๕ – ๑๐๐ % 
�  ดีมาก ๘๕ – ๙๔ % 
�  ดี  ๗๕ – ๘๔ % 
�  พอใช้  ๖๕ – ๗๔ % 
�  ต้องปรับปรุง ๐ – ๖๔ % 

 

  (๔) ความเห็นเพ่ิมเติมของผู้ประเมิน เป็นการให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
เก่ียวกับผลงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  

  (๕) การรับทราบผลการประเมิน เป็นการกําหนดให้ผู้ประเมินทําการแจ้งผลการประเมิน 
หรือผลการปฏิบัติงานภายหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ว่า ผลงานของพนักงานราชการแต่ละคนอยู่ในระดับใด มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร อะไรเป็น 
จุดแข็ง อะไรท่ีควรต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีข้ึน รวมท้ังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน 
ได้พูดคุย หารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยในการแจ้งผลนี้ ต้องให้พนักงานราชการลงนาม
รับทราบด้วย หากพนักงานราชการไม่ยินยอมลงนาม ให้ผู้ประเมินบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าได้แจ้งผลการ
ประเมินแก่พนักงานราชการแล้ว และระบุวันท่ีแจ้งผลการประเมินด้วย 

(ผลการประเมินคร้ังท่ี ๑ + ผลการประเมินคร้ังท่ี ๒) 
๒ 

นําคะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และ 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานคูณ %สัดส่วนท่ี

กําหนด แล้วหารด้วย ๑๐๐ 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิฯ = ๗๕ X ๘๐   =  ๖๐ 
                               ๑๐๐ 
คะแนนพฤติกรรมฯ = ๘๐ X ๒๐   =  ๑๖ 
                               ๑๐๐ 

สรุปผลคะแนนประเมิน
สําหรับการประเมินครั้งนี้ 

สัดส่วน/น้ําหนัก องค์ประกอบการ
ประเมิน ตามที่ส่วนราชการกําหนด 

กรอกคะแนนประเมินท่ีได้มาจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน (๗๕ คะแนน) และการประเมินพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ (๘๐ คะแนน) 

���� 
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๑๑ 
 

  (๖) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปให้ความเห็น
เก่ียวกับการประเมินท่ีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ประเมินไว้ โดยให้ระบุว่าเห็นด้วยหรือมีความเห็นแตกต่าง 
จากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นอย่างไร  

  (๗) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ถ้ามี) กรณีท่ีต้องการให้มีการกลั่นกรอง 
ผลการประเมินหลายระดับอาจให้ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก ๑ ระดับ ให้ความเห็นเก่ียวกับการประเมิน
ของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป โดยให้ระบุว่าเห็นด้วยหรือมีความเห็นแตกต่าง 
จากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอย่างไร 

 

********************* 
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๑๒ 
 

ตัวอย่างการกําหนดสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่งช้ีที่พึงประสงค์ของพนักงานราชการ 
 

สมรรถนะ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

คําจํากัดความ : ความมุ่งม่ันจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยู่ โดยมาตรฐานนี้ 
อาจเป็นผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีส่วนราชการกําหนดข้ึน อีกท้ังยัง
หมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ียาก และท้าทาย 
ชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน 

ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีพึงประสงค์ : (ส่วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์จากตัวอย่าง
ข้างล่างนี้ หรือกําหนดเพ่ิมเติมโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ) 

• แสดงออกถึงความพยายามทํางานในหน้าท่ีให้ถูกต้อง และพยายามทํางานให้แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา รวมท้ัง มานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน 

• แสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีข้ึนหรือแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นว่า
ประสิทธิภาพในงานลดลง 

• ทํางานได้ตามเป้าหมายท่ีผู้บังคับบัญชากําหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

• กําหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานในการทํางานของตนเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดี 

• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพ่ือให้ได้งานท่ีมีคุณภาพ 

• ติดตามและประเมินผลงานของตนเอง เพ่ือรักษามาตรฐานในการทํางานหรือปรับปรุงงานให้ดีข้ึน 

• ปรับปรุงวิธีการทํางานท่ีทําให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น งานเสร็จเร็วข้ึน คุณภาพดีข้ึน 
ผู้รับบริการพึงพอใจมากข้ึน เป็นต้น 

• เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหม่ท่ีคาดว่าจะทําให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• กําหนดเป้าหมายการทํางานท่ีท้าทายเพ่ือพัฒนางานให้ได้ผลงานท่ีดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด และนําไป
ปฏิบัติได้ 

• พัฒนาระบบ ข้ันตอน วิธีการทํางาน เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่นหรือแตกต่างอย่างท่ีไม่เคยมีผู้ใดเคยทํา
ได้มาก่อน 

• กล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นมีความเสี่ยง รวมท้ัง บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ทรัพยากร 
เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามท่ีวางแผนไว้ 

 

-------------------------------------- 
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๑๓ 
 

สมรรถนะ  บริการที่ดี 

คําจํากัดความ : ความเข้าใจ ความต้ังใจ และความพยายามในการให้บริการท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และตรง
ตามความต้องการของผู้รับบริการท้ังภายใน และภายนอกองค์กร  

ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีพึงประสงค์ : (ส่วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์จากตัวอย่าง
ข้างล่างนี้ หรือกําหนดเพ่ิมเติมโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ) 

• ให้บริการท่ีสุภาพ ยิ้มแย้ม เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู้มารับบริการ 

• ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ไม่ล่าช้า 

• ให้บริการอย่างด้วยความอ่อนน้อม ให้เกียรติผู้รับบริการ 

• ให้บริการด้วยความมุ่งม่ัน ต้ังใจ และเต็มอกเต็มใจ 

• ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

• พูดคุยกับผู้รับบริการท้ังภายในหรือภายนอก เพ่ือค้นหาความต้องการ และแนวทางการให้บริการ ท่ี
จะเป็นไปตามความต้องการ และสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ 

• ให้บริการโดยยึดความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก  

• พยายามทําให้ผู้รับบริการรับรู้ได้ถึงความต้ังใจในการให้บริการ 

• ให้บริการเกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลา หรือความพยายามอย่างมาก 

• ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการท่ีดีข้ึน 

 

-------------------------------------- 
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๑๔ 
 

สมรรถนะ  การคิดวิเคราะห์  

คําจํากัดความ : การทําความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็น
ออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละข้ันตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบ เปรียบเทียบแง่มุม
ต่างๆ สามารถลําดับความสําคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ท่ีมาท่ีไปของกรณีต่างๆได้  

ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีพึงประสงค์ : (ส่วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์จากตัวอย่าง
ข้างล่างนี้ หรือกําหนดเพ่ิมเติมโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ) 

• จับประเด็น หรือแยกแยะประเด็นออกเป็นรายการอย่างง่ายๆ ได้โดยไม่เรียงลําดับความสําคัญ 

• วางแผนงานโดยแตกประเด็นออกเป็นส่วนๆ หรือกําหนดเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้ 

• เข้าใจความสัมพันธ์ข้ันพ้ืนฐานของงานหรือปัญหา เช่น สามารถอธิบายหรือระบุเหตุและผลใน
สถานการณ์ต่างๆ หรือ ข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆได้ เป็นต้น 

• จัดลําดับความสําคัญหรือความเร่งด่วนของงานหรือกิจกรรมได้  

• เข้าใจและสามารถเชื่อมโยงเหตุปัจจัยท่ีมีความซับซ้อนของงานหรือปัญหาในแต่ละสถานการณ์ หรือ
เหตุการณ์ได้ 

• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินงานต่างๆ ท่ีมีผู้เก่ียวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์เก่ียวกับปัญหา หรืออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 

• สามารถวิเคราะห์หรือวางแผนงานท่ีซับซ้อนได้ โดยกําหนดกิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินงานต่างๆท่ีมี
หน่วยงานหรือผู้เก่ียวข้องหลายฝ่าย  

• คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการป้องกันแก้ไข รวมท้ังเสนอแนะทางเลือกและข้อดีข้อเสียไว้ให้ 

• เลือกใช้เทคนิคและรูปแบบการวิเคราะห์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมในการกําหนดแผนงาน หรือข้ันตอน
การทํางาน  เพ่ือเตรียมทางเลือกสําหรับการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา ท่ีเกิดข้ึน 

 

-------------------------------------- 
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๑๕ 
 

สมรรถนะ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 

คําจํากัดความ : การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพ่ือรักษาศักด์ิศรีแห่งความเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีพึงประสงค์ : (ส่วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์จากตัวอย่าง
ข้างล่างนี้ หรือกําหนดเพ่ิมเติมโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ) 

• ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และวินัยท่ีกําหนด 

• ปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในกิจการงานใดๆ โดยปราศจากอคติ 

• ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 

• ไม่ให้คําแนะนําใดๆ หรือสร้างโอกาสให้เกิดการดําเนินการอันเป็นการหลบเลี่ยงระเบียบหรือกฎหมาย 

• ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมท้ัง ไม่นําไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 

• ไม่เปิดเผยความลับของทางราชการและข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผย 

• ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล โปร่งใส และเป็นธรรม 

• รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้ 

• แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

• ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน และให้เกียรติโดยบอกกล่าวผู้ท่ีเป็นเจ้าของผลงาน ใน
กรณีท่ีจําเป็นต้องนําผลงานนั้นมาอ้างอิงในการทํางานของตน 

• เสนอความเห็นประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาด้วยความสุจริต ตรงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ และประชาชนเป็นสําคัญ 

• ยึดม่ันในหลักการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพท่ีกําหนด ไม่เบ่ียงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ 

• กล้ายอมรับผิดและแสดงความรับผิดชอบงานในหน้าท่ี 

• เสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 

• กล้าตัดสินใจในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 

• ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง โดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีอาจยากลําบาก 

• กล้าเสนอแนะและยืนหยัดในความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างมีเหตุผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของราชการ และประชาชนเป็นสําคัญ 

• เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

• ยืนหยัด พิทักษ์ผลประโยชน์ และชื่อเสียงของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อ
ความม่ันคงในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

-------------------------------------- 
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๑๖ 
 

สมรรถนะ  การดําเนินการเชิงรุก 

คําจํากัดความ : การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมท้ังลงมือจัดการปัญหานั้นๆ หรือใช้โอกาสท่ีเกิดข้ึนให้
เกิดประโยชน์ต่องาน เพ่ือแก้ปัญหา หรือป้องกันปัญหา ตลอดจนการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เก่ียวกับงาน 

ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีพึงประสงค์ : (ส่วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์จากตัวอย่าง
ข้างล่างนี้ หรือกําหนดเพ่ิมเติมโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ) 

• เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอท่ีจะนําโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน 

• เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า 

• ลงมือทันทีเม่ือเกิดปัญหาเฉพาะหน้าหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่มีใครร้องขอและไม่ย่อท้อ 

• วางแผนงานล่วงหน้า อย่างละเอียด รอบคอบ 

• แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในขณะท่ีคนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนและรอให้ปัญหา

คลี่คลายไปเอง 

• รู้จักพลิกแพลง ยืดหยุ่น ประนีประนอมเม่ือเผชิญอุปสรรค 

• มีใจเปิดกว้าง ยอมรับความคิดแปลกใหม่และแหวกแนวท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา 

• สามารถปรับข้อจํากัดหรือปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนให้เป็นโอกาส 

• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในระยะสั้น 

• ทดลองใช้วิธีการท่ีแปลกใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดข้ึนในราชการ 

• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในระยะปานกลาง 

• คิดนอกกรอบเพ่ือหาวิธีการท่ีแปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

• สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานเสนอความคิด

ใหม่ๆ ในการทํางาน เพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในระยะยาว 

-------------------------------------- 
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หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

             ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๖                                                
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ                  

ของระบบพนักงานราชการ                                                        
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
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ท่ี  นร ๑๐๐๘.๕/๒๖ 

 

    

เรื่อง  ซักซ�อมความเข�าใจเก่ียวกับ

เรียน  (กระทรวง กรม และจังหวัด

สิ่งท่ีส+งมาด�วย แนวทางปฏิบัติของ

ด�วยมีส +วนราชกา
คณะกรรมการบริหารพนักงานร

 ๑. การย�าย 
 ๒. เงินทดแท
 ๓. การฝ1กอบ
 ๔. คะแนนเฉ
 ๕. หลักเกณฑ
 ๖. การเลื่อนค
 ๗. การปรับอ

ในตําแหน
 ๘. การสั่งให�พ

ฝ<ายเลขานุการ คพร
ซ่ึง คพร. ได�พิจารณาและมีมติเห็น

จึงเรียนมาเพ่ือโปรด

 

 
  
      
                         

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน+ง
กลุ+มบริหารพนักงานราชการ  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต+อ ๖๖๑๒
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗ 
 

คณะกรรมการบริหาร
สํานักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท7 จังหวัด

    ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

วกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ 

ังหวัด) 

ัติของระบบพนักงานราชการ 

ชการขอหาร ือแนวทางปฏ ิบ ัต ิเ กี ่ยวกับระบบพนัก
งานราชการ (คพร.) ในประเด็นต+างๆ ดังนี้ 
�าย การโอน การปรับวุฒิ การช+วยราชการ และการสั่งให�ไ
ดแทน 
1กอบรม ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

นนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต+อ
เกณฑ7การเลื่อนค+าตอบแทน กรณีการนับระยะเวลาในการ
ลื่อนค+าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษทาง
ปรับอัตราค+าตอบแทนเพ่ิมข้ึน สําหรับผู�ท่ีมีประสบการณ
ําแหน+งท่ีได�รับการว+าจ�าง 
ั่งให�พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีก

 คพร. จึงขอซักซ�อมแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราช
ติเห็นชอบแล�ว รายละเอียดตามสิ่งท่ีส+งมาด�วย 

โปรดทราบและถือปฏิบัติต+อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 (หม+อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
รองเลขาธิการ ก.พ. 

กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

แหน+งและค+าตอบแทน 

๖๑๒  ๖๖๒๕  ๖๖๒๖  ๖๖๓๕   

ริหารพนักงานราชการ 

ังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

พนักงานราชการไปย ัง 

ั่งให�ไปปฏิบัติงาน 

ติดต+อกัน 
นการปฏิบัติงาน 
ทางวินัย 
ารณ7ตรงตามลักษณะงาน 

ไขท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�าง 

นราชการในประเด็นต+างๆ 

 

าชการ 
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    สิ่งท่ีส�งมาด�วย 

หน�า ๑ จาก ๖ 

แนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ 

(ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ท่ี  นร ๑๐๐๘.๕/๒๖  ลงวันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘) 

๑. เรื่อง การย�าย การโอน การปรับวุฒิ การช�วยราชการ และการส่ัง
ให�ไปปฏิบัติงาน 

    ส�วนราชการสามารถย�าย โอน หรือปรับวุฒิพนักงานราชการ 
หรือให�พนักงานราชการไปช�วยราชการ ได�หรือไม� และมีแนวทางปฏิบัติ
อย�างไร รวมท้ังสามารถสั่งให�ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากสัญญาจ�าง 
ได�หรือไม� 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) 
วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

แนวทางปฏิบัติ 

โดยท่ีวัตถุประสงค6ของระบบพนักงานราชการ เป8นการจ�างงานตามความจําเป8นในภารกิจของแต�ละ 
ส�วนราชการ มีระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนงาน / โครงการ โดยใช�สัญญาจ�างเป8นข�อกําหนดในการจ�างงาน ซ่ึงจะต�องจ�าง 
ผู�มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับตําแหน�ง โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ6การสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อให�ได�บุคคลตามที่ส�วนราชการต�องการมาปฏิบัติงานในตําแหน�งที่ส�วนราชการนั้นกําหนด 
การให�พนักงานราชการสามารถย�าย โอน ปรับวุฒิ หรือไปช�วยราชการ จึงไม�เป8นไปตามวัตถุประสงค6ในการจ�าง
พนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ัน คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ (คพร.) จึงมิได�กําหนดให�มีการย�าย การโอน การปรับวุฒิ หรือการช�วยราชการ 
ในระบบพนักงานราชการ 

        อย�างไรก็ตาม เพื่อประโยชน6แห�งทางราชการส�วนราชการอาจส่ังให�พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�างได�เป/นครั้งคราว ตามข�อ ๓๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. เรื่อง เงินทดแทน  

    พนักงานราชการท่ีได�รับประโยชน6ทดแทนกรณีถึงแก�ความตาย 
ตามมาตรา ๗๓ แห�งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แล�ว 
จะขอรับเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปFวย หรือสูญหาย 
เน่ืองจากการทํางานให�ราชการ ตามข�อ ๗ ของประกาศ คพร. เรื่อง 
สิทธิประโยชน6ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ด�วย น้ัน ได�หรือไม� 
ส�วนราชการมีแนวทางปฏิบัติอย�างไร 

แนวทางปฏิบัติ 

๑. การได�รับประโยชน6ทดแทนในกรณีถึงแก�ความตาย ตามมาตรา ๗๓ แห�งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ น้ัน เป/นการได�รับเนื่องจากเหตุท่ีไม�ได�เกิดข้ึนจากการทํางาน โดยกองทุนประกันสังคมเป8นผู�พิจารณา
และเบิกจ�าย ส�วนการได�รับเงินทดแทนตามข�อ ๗ ของประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน6ของพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ต�องเป/นการได�รับเนื่องจากการทํางานให�ราชการเท�านั้น 
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หน�า ๒ จาก ๖ 

๒. เรื่อง เงินทดแทน (ต�อ) 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

        ๒.  ในระหว�างท่ีพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม� มีผลใช�บังคับกับพนักงานราชการ 
ให�ส�วนราชการดําเนินการในแต�ละกรณี ดังน้ี 
 ๒.๑ กรณีกองทุนประกันสังคมพิจารณาการใช�สิทธิของพนักงานราชการกรณีประสบอันตราย 
เจ็บปFวย หรือสูญหาย และกองทุนประกันสังคมปฏิเสธการจ�ายเงินตามมาตรา ๗๓ แห�งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ให�ส�วนราชการพิจารณาการใช�สิทธิการได�รับเงินทดแทนเนื่องจากการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานราชการ 
 ๒.๒ กรณีส�วนราชการพิจารณาว�า พนักงานราชการประสบอันตราย เจ็บปFวย หรือสูญหายเน่ืองจาก
เหตุของการปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับเงินทดแทน ให�ส�วนราชการนํากฎหมายว�าด�วยการสงเคราะห6ข�าราชการ 
ผู�ได�รับอันตราย หรือการเจ็บปFวย เพราะเหตุปฏิบัติราชการ เฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับการลามาใช�บังคับ 
กับพนักงานราชการโดยอนุโลม 
 ๒.๓ การพิจารณาสิทธิการได�รับเงินทดแทนให�เป8นไปตามหลักเกณฑ6 วิธีการ และอัตราการจ�ายเงิน
ทดแทนในหมวด ๒ แห�งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ท้ังน้ี ในการเบิกจ�ายเงินทดแทนให�เบิกจ�าย
จากงบบุคลากรของส�วนราชการท่ีพนักงานราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู� 

        ๒.๔ เม่ือส�วนราชการดําเนินการแล�วเสร็จ ให�รายงานเรื่องดังกล�าวไปยัง คพร. เพ่ือทราบ 

๓. เรื่อง การฝ8กอบรม ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    สิทธิการลาเพ่ือฝJกอบรม ดูงาน และสิทธิประโยชน6เก่ียวกับ
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 
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝJกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
มีแนวทางปฏิบัติอย�างไร 

 

แนวทางปฏิบัติ 

        ในกรณีท่ีส�วนราชการมีความจําเป8นต�องพัฒนาพนักงานราชการหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย โดยจัดเป8นรูปแบบโครงการหรือหลักสูตรการฝJกอบรม รวมถึงการดูงาน และการประชุม
ระหว�างประเทศ ส�วนราชการสามารถพิจารณาให�พนักงานราชการเข�ารับการฝJกอบรม ดูงาน และประชุมระหว�าง
ประเทศได�ภายใต�เง่ือนไข ดังน้ี 
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หน�า ๓ จาก ๖ 

๓. เรื่อง การฝ�กอบรม ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ต�อ) 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๑ 
วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

(๑) ช�วงระยะเวลาของการเข�ารับการฝJกอบรม ดูงาน และการประชุมระหว�างประเทศตามโครงการ 
หรือหลักสูตรดังกล�าว ต�องเป/นการไปปฏิบัติราชการ 

(๒) กรณีค�าใช�จ�ายในการเข�ารับการฝJกอบรม ระยะเวลา และโครงการหรือหลักสูตรการฝJกอบรม รวมถึง 
การดูงาน และการประชุมระหว�างประเทศ ต�องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ=ท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝ8กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  
โดยเคร�งครัด  
    สําหรับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในช�วงระยะเวลาการฝJกอบรมและ
ดูงานดังกล�าว ให�เป/นไปตามหลักเกณฑ=และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีส�วนราชการกําหนดไว� 
บนพ้ืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยส�วนราชการต�องกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
ความชัดเจน และค�าเปKาหมายผลสําเร็จของงานท่ีจะมอบหมายให�พนักงานราชการปฏิบัติ และให�ผู�บังคับบัญชา
หรือผู�ประเมินและพนักงานราชการได�ร�วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให�บรรลุเปKาหมายและความสําเร็จของงาน
ท่ีพนักงานราชการผู�น้ันต�องรับผิดชอบในรอบการประเมินน้ันต้ังแต�ช�วงเริ่มรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔. เรื่อง คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง
ติดต�อกัน 

    การคิดคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง
ติดต�อกันตามข�อ ๑๐ ของประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีหลักเกณฑ6อย�างไร 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

แนวทางปฏิบัติ 

        คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต�อกันดังกล�าว หมายถึง คะแนนของ 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีติดต�อกันในปFงบประมาณเดียวกันหรือข�ามปFงบประมาณกันก็ได� 
ซ่ึงส�วนราชการต�องนําคะแนนของผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีติดต�อกันในแต�ละครั้งดังกล�าวมารวมกัน 
แล�วหารด�วยสองเป8นคะแนนเฉลี่ย จากน้ันให�นําไปเทียบกับเกณฑ6การกําหนดช�วงคะแนน หากคะแนนเฉลี่ยดังกล�าว
อยู�ในช�วงท่ีตํ่ากว�าระดับดี ให�ผู�บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหน�าส�วนราชการเพ่ือพิจารณาส่ังเลิกจ�าง 
ดังน้ัน ส�วนราชการต�องทําการตรวจสอบและดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ=ดังกล�าว 
ในทุกรอบการประเมิน มิใช�เฉพาะรอบการประเมิน ณ เดือนตุลาคมของแต�ละปMงบประมาณเท�าน้ัน 
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หน�า ๔ จาก ๖ 

๕. เรื่อง หลักเกณฑ=การเล่ือนค�าตอบแทน กรณีการนับระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน 

    ส� วนราชการสามารถกําหนดระยะ เวลาการปฏิ บั ติ งาน 
เพ่ือเลื่อนค�าตอบแทนพนักงานราชการเพ่ิมเติมได�หรือไม� เพียงใด 
และสามารถกําหนดวิธีการนับระยะเวลาในการปฏิ บั ติงาน 
ในรอบปMงบประมาณท่ีแล�วมา โดยกําหนดจํานวนวันลาท่ีนับรวมเป8น
ระยะเวลาปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับกรณีข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ได�หรือไม� 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

แนวทางปฏิบัติ 

        การเลื่อนค�าตอบแทนประจําปMของพนักงานราชการ ตามข�อ ๗ (๑) ของประกาศ คพร. เรื่อง ค�าตอบแทน
ของพนักงานราชการ  พ.ศ .  ๒๕๕๔ น้ัน  ส� วนราชการสามารถกําหนดระยะเวลาการปฏิ บั ติ งาน 
เพ่ือเลื่อนค�าตอบแทนพนักงานราชการเพ่ิมเติมได� และสามารถประกาศกําหนดจํานวนวันลาท่ีนับเป8นระยะเวลา
ปฏิบัติงานเพ่ือให�เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามประเภทหรือตามกลุ�มงานได� 
แต�ต�องไม�ขัดหรือแย�งกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ คพร. 
ท่ีเก่ียวข�อง สําหรับหลักเกณฑ6ท่ีจะกําหนดเพ่ิมเติม ควรนํากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ=ท่ีกําหนดไว�สําหรับข�าราชการ
หรือลูกจ�างในส�วนราชการนั้นๆ มาใช�ประกอบในการพิจารณากําหนดด�วย ท้ังน้ี เพ่ือให�เกิดความเหมาะสม
และเป8นประโยชน6แก�ราชการ 

 

๖. เรื่อง การเล่ือนค�าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษ
ทางวินัย 

    การ พิจ า รณา เลื่ อนค� า ตอบแทนของพ นัก ง านร าช กา ร 
กรณี มี คําสั่ งลง โทษทางวิ นัยด� วยการ ตัดค� าตอบแทน หรื อ 
ลดค�าตอบแทนพนักงานราชการ ซ่ึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ คพร. ท่ีเก่ียวข�อง 
หรื อส� วนราชการ มิ ได� กํ าหนดหลั ก เกณฑ6 ท่ี จะ พิจารณาให� 
เลื่อนค�าตอบแทนไว�เป8นการเฉพาะ จะมีแนวทางปฏิบัติอย�างไร 

 

แนวทางปฏิบัติ 

        โดยท่ีข�อ ๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได�กําหนดให�บรรดา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีกําหนดให�ข�าราชการหรือลูกจ�าง 
ของส�วนราชการมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหรือเป8นข�อห�ามในเรื่องใด ให�ถือว�าพนักงานราชการ 
มีหน�าท่ีต�องปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหรือต�องห�ามเช�นเดียวกับข�าราชการหรือลูกจ�างด�วย ท้ังน้ี เว�นแต�เรื่องใด 
มีกําหนดไว�แล�วโดยเฉพาะในระเบียบน้ีหรือตามเง่ือนไขของสัญญาจ�าง หรือเป8นกรณีท่ีส�วนราชการประกาศ
กําหนดให�พนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหน�งในกลุ�มงานลักษณะใดได�รับยกเว�นไม�ต�องปฏิบัติเช�นเดียวกับ
ข�าราชการหรือลูกจ�างในบางเรื่องเพ่ือให�เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
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หน�า ๕ จาก ๖ 

๖. เรื่อง การเลื่อนค�าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษทางวินัย  (ต�อ) 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

        โดยท่ีหลักเกณฑ6การเลื่อนค�าตอบแทนของพนักงานราชการน้ัน มิได�กําหนดกรณีถูกลงโทษทางวินัยไว� 
ซ่ึงต�างจากหลักเกณฑ6การเลื่อนเงินเดือนของข�าราชการพลเรือนและหลักเกณฑ6การเลื่อนค�าจ�างของลูกจ�างประจํา
ท่ีมีการกําหนดไว� อย�างไรก็ตาม เพ่ือไม�ให�เกิดความลักลั่นในการบริหารงานระหว�างข�าราชการ ลูกจ�างประจํา 
และพนักงานราชการ จึงให�นําแนวทางตามกฎหมายว�าด�วยการเล่ือนเงินเดือนของข�าราชการพลเรือน 
และกฎหมายว�าด�วยการเล่ือนค�าจ�างของลูกจ�างประจําท่ีกําหนดให�ผู�ซ่ึงจะได�รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
หรือค�าจ�างในแต�ละครั้ง จะต�องอยู�ในหลักเกณฑ6ท่ีว�า ในครึ่งปMท่ีแล�วมาผู�น้ันจะต�องไม�ถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
ท่ีหนักกว�าโทษภาคทัณฑ6มาปรับใช�กับพนักงานราชการโดยอนุโลม 

๗.  เรื่อง การปรับอัตราค�าตอบแทนเพ่ิม ข้ึน สําหรับผู� ท่ี มี
ประสบการณ=ตรงตามลักษณะงานในตําแหน�งท่ีได�รับการว�าจ�าง 

    การปรับอัตราค�าตอบแทนเพ่ิมข้ึน สําหรับผู�ท่ีมีประสบการณ6ตรง
ตามลักษณะงานในตําแหน�งท่ีได�รับการว�าจ�าง ตามข�อ ๖ ของ
ประกาศ คพร. เรื่อง ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หมายถึงอย�างไร 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 

แนวทางปฏิบัติ 

        ตามข�อ ๖ ของประกาศ คพร. เรื่อง ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีกําหนดว�า 
ผู�ได�รับการจ�างเป8นพนักงานราชการประเภททั่วไป ซึ่งมีประสบการณ6ตรงตามลักษณะงานในตําแหน�งที่ได�รับ
การว�าจ�าง ให�ได�รับการปรับอัตราค�าตอบแทนเพิ่มขึ้นร�อยละ ๕ ต�อทุกประสบการณ6 ๒ ปM แต�ให�ได�รับอัตรา
ค�าตอบแทนเพ่ิมข้ึนสูงสุดไม�เกิน ๕ ช�วง น้ัน 

        การปรับอัตราค�าจ�างเพ่ิมข้ึนดังกล�าว หมายถึง กรณีการจ�างพนักงานราชการจากผู�มีประสบการณ= 
ตรงตามลักษณะงานในตําแหน�งท่ีได�รับการว�าจ�างตามสัญญาจ�างในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท�านั้น ซ่ึงจะต�องมี
การกําหนดการได�รับค�าตอบแทนดังกล�าวไว�เป/นการชัดเจนในประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือการดําเนินการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการของส�วนราชการ และกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
กลุ�มงาน ตามประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ6 วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ 
และแบบสัญญาจ�างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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หน�า ๖ จาก ๖ 

๘. เรื่อง การส่ังให�พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจาก
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�าง 

    ตามข�อ ๓๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส�วนราชการสามารถสั่งพนักงานราชการให�ไป
ปฏิบัติงานในส�วนราชการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในสัญญาจ�างได�
หรือไม� อย�างไร 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

แนวทางปฏิบัติ 

        ตามข�อ ๓๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีกําหนดว�า  
“เพ่ือประโยชน6แห�งทางราชการ ส�วนราชการอาจสั่งให�พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไข 
ท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�างได� โดยไม�เป8นเหตุให�พนักงานราชการอ�างขอเลิกสัญญาจ�างหรือเรียกร�องประโยชน6 
ตอบแทนใดๆ ในการน้ีส�วนราชการอาจกําหนดให�ค�าล�วงเวลาหรือค�าตอบแทนอ่ืนจากการสั่งให�ไปปฏิบัติงาน
ดังกล�าวก็ได�” น้ัน โดยท่ีหลักการจ�างงานของระบบพนักงานราชการเป8นการจ�างงานตามความจําเป8นของภารกิจ 
ยุทธศาสตร6 แผนงาน โครงการของส�วนราชการ เพ่ือเป8นเจ�าหน�าท่ีของรัฐในการปฏิบัติงานให�กับส�วนราชการน้ัน 
แต�เพ่ือประโยชน6แห�งทางราชการและสอดคล�องกับเจตนารมณ6ของระเบียบน้ี ส�วนราชการอาจสั่งให�พนักงาน
ราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�างได� โดยการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไข 
ท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�างดังกล�าว ต�องเป/นการส่ังให�ไปปฏิบัติงานให�กับส�วนราชการท่ีระบุไว�ในสัญญาจ�าง 
ตามระเบียบนี้เป/นครั้งคราวเท�านั้น ซ่ึงรวมถึงการส่ังให�ไปปฏิบัติงานในหน�วยงานอ่ืนท่ีสังกัดเดียวกันกับ 
ส�วนราชการท่ีระบุไว�ในสัญญาจ�างตามระเบียบนี้ด�วย และเป/นงานท่ีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดการไปปฏิบัติงาน
ท่ีชัดเจน มิใช�ให�ไปปฏิบัติงานนอกเหนือสัญญาจ�างเป/นการถาวร 

 

********************************* 

60



 

 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานราชการกรมวิชาการเกษตร 

ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
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u1~"?.f1'11u1~u1~1c.1'llu?1-:i?1\il 
'U ' 

• U~V11'a~~f11';ibLri~V1l.Jb 'Vlb16'11 ~6'le)~':iJ'UY1f'lflt11m L ~El 1 m$i'tl1~ LcJ'IJtl({-:J?l~~elfl11f1'oJ'lJ8-:J 
' 'U ' 

I .,j 1" 'Vl'W1 cJ-:J1'U\?11l.J'Vl11'1bbe-.JU 1 
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1§:i. ti~nTa~~ (Service Mind) 

1"l1~1nlilr111:u : rn1&-1~~1'<iJbb~~rn1&-1°1"-lcJ1cm.J"ll€l~-v111'l!m~lwm'a1vfu~m<alel€J'lh~'1!1'1l'W'U1'a1'1ln11 'M~eJ 
I d d.J SJ 

Vim cJ~l'Weli.J 1 'V1 bflcJ1'UeJ~ 

" ~ I ,::C -c::t ClJ I ~ 

'V'lq\9ln<a-a:wu ~ 'lJ 'VlTeJ ~ 1e:i m.:i'V'lq (?} n 1<a:W"LJB,n'l:w-a1t;1'W~ 

'a~~'U~ o : 1~bb~M~:IJ'a'at:l'W~~1'W~ Vl~eJbbg:jtst.:Jel~1"l1~if~b'<iJ'W 
QJ .d ~ !Z1 ~ ,cl 2/CLI A fl/ ~ ii 'JI ~ ~ 

'a~lil'U'Vl toJ : '611:W1'afl b 'lll'U'afl1'a'V1tJ';i'l.J'U'afl.T:i(?Je).:Jfl1'a blil~'Jcll'l'J-1::!-lb~:IJ b'<iJ 
'U 

• 1'Hf11'aU1f11'a~bUtl~~'a 6'1.fl1V'i , 
• 1'Him.JG1 ~11m';i ~11n~·eN 'll\9lb'<iJ'WbLn~fuu1m1 

'U 'U 'U 

• bb'<(l.:Jb'H~fuu1fl1':i'Vl'a1Uf111:U~UVf'iJ1L 'Wfl1'a\?11b'U'Wb~m Vl1B-ff'W~eJ'lN1'W~1.:J"7 v11 VJ'U~fn';iel~ 
'\J • I I I 'U 

• I 1 I I ~ .J .cJ SJ ~ ~ i.l Vv i=.. ~ SJQ.J ~ 
• u'a~6'!1'1.N1i.Jil1cl i.J'Vl'W1 cl·n'W bb~~'Vl'W'JcJ.:JltleJ'W'Vlbflcl'"J'!JeJ-:1 b °l"lel b V!tJ':iU'lJ'afl1':i b\9l';i'U'LJ'af11'a 

'U 

..::t I ~ ~ 
'Vl~m 'WeMbLG'l~11~L -;i1 

aJ d OJ d I V_!li ~ ii I !UaJ Q. 

'a~liltf'Vl kl : bb'o'llil.;Jfl:W'a'Hl'W~':i~liltf'Vl @ bb'G'l~"/11 !:JbbflutU'Vl1 b 'V!bbfltl'a'I.J'I.J'af11'a ., "' 
• fu b'U'Wfi'a~ ~1 clbbf1'LJfl 1VlTVl~elv11 bb 'U1'Vl1-:!LCm "1J'Uru'Vl1~btllil~'Wbbf1~1UU~fl1'a0~1-:J'a1v!b ~1 

'I, D:d IL/ '1J 

1 1 I d 1' V<V "" i1 '.!.liJ1c.!b'U!:.!..:J '.!.lbbfl\911 'Vl'a'e1U?lfl1':i~ 

• 19lbbl;l1 ,if~fuu1m11~-rur111:url..:iv-reJ hi bbsi~'l11-if'i.l'll\9l'UeM1vi 67 1um11 'HU~m'a1 tlw~m 
'U 'U I 

fl1'a b VJU~fl1'a 1 'H~~..:it'W 

-a~~'I.J~ m : bb'o'llil.;Jf!:IJ'a':it;l'W~'a~iu~ kl bb'G'l~L 'l-i'U~fl1'a~bfl'WR'J1:IJ'°111il'Vl1"l bb~\91eJ.:JL°Ub'J~1'Vl~elfl11:IJ 

V'll:l1 cJ1:l..! ei ~:1-:i :w1 n 

• 1 ,if b Tm bbn~1'uu1m1b 'U'W'WbP!~ b Yi eJ'il1tlbbnu tyvn 1,if bbfl~fuu1m1 

• 1,if-ifm.JG'l ~116111 ~b~cJ1-iie:i~nu..:i1u~n1~-:i1 'Hu~m10~ zj-:ib tlu'lh~ 1cJ'1!'1Jbbn~-ruu~m~ 
. 'U 'U '\J 

uir11~~uu~m'a'<iJ~ 1ll1~m11~~ vi~eJ 1llwa1u:w1neJu 
'U 

0 '111b?.t1e11tm11um11 vfu~m':i~~fuu~fl11'<iJ ~ 1~fo th~ Ltl'l!i.JG'l.:JG'll?l 
'U 'U ' 

' I I I I 
Q/q OJ.ct !/~ 612'~ .ct ~ .c::I ~.q 

';i~~'U'VI ~: bb51il"lff:IJ'a'a~'W~'a~lil'U'VI m tb'G'l~b"V1 blilbb'G'l~ b'Vl'U'afl1'a'Vl~'a"l~1:IJl°l'J1:IJ~el.;Jfl1'a'Vlbb'Wil'a~"l.lel"l 

e-i'fuu1m-a'l~ 
"' 

•_ L -b'111u Vl~'El°v'lcJ1cJ111'Vl1fl11&-1t-b'1 h~1cJ15Fn'a\911-:Ji L ~el 1 vfu1m11~~1..:i1?11:l.lm1:1.J~0-:im';i 
' d V ..:::i,, IJCV ..::::i,, 

'Vlbb 'Yl'<iJ';i-:l'!JeMe-l'aU'I.J';i fl1'a 
'U 

• 1 Vlfl1bbtl~'W1~b 'Utl'UW Lcl'li'Ubbf)~~UU~fl1':i L ~e)~eJUG'l'Wel-:!fl11111il1b 'U'WV!~Bfl11ll(,l'i.J.:Jfl1'a 
"' .cl !I Q. !V.u ..:::i,, 

V1 Lb 'Yl'<iJ':i-:J'U el-:J~ 'a'UU ';ifl1';i 

'a~~'I.J~ ct: bbf! ~.;J ff:JJ'a1~'W~1~iu~ ~ bbfl~ l 'l-i'U1m-a~ b U'Wth~ Ll:J'lftJeJ ~1 .:Jbb 'Vl"il~ "l 1 oX bbfie-i'½''U'U~fl"l'a 
• . 'U 

q -4 1 , i./Q.I ..::::.. 1 !I .d d .Q~ ,al t 
• fl{?ltl~i:-l~lh~ bcl'1l'W'llel.:J.~ ':i'I.JU1fl11 'U'atcl ~cl11 bb~~"l'l1Bll'Y\'<iJ ~ b U ~cJ'Ll1fiV!'a€!5V'Ll~ €! i.J fl11 

. 'U 

b~U~fl1';i b~el'U1~1cJ'lfti6'1..:JG'l\9l'llel-:!~~U'U~fl1'a 
'U ' "' 

• b 'Ui..!~1nf1~1~~~1tl~'Jclb 'Wf11'a~\?1~Ub'<iJ~~fou~f11'a L 111'1 hi 
'U . 

• 51:!JTJtl b Vlfl11:ub i1'W~bbl?lfl\911'1'<iJ1f1~ITfl1'a Vl~'ElitJ~tu~erfou~fl1':i~8-!l f1T'Jb ,ij'G'lel\91A~€1-!l 
'U 

nurn111~1b tlu uqiV11 fam?t b ~m tluth~ bcJ'li'UeJci1;:itb vi'~~~6V0-:i~fuu~m1 
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ro. nTai-.'la~r111mzjm"!.11'1Jb'W-.'l1'Wfil1~'W (Expertise) 

l-l19l1t1\il1-111~ : F111:w?1'Wh1i:H 6"-.'Jm.J r111ll~rl'J1:w?11m';itl'UB-.'J\1l'tAum';itlnu~vru1~·n'lJm';i~'"rnm1fin131 
'IJ 'IJ .,.j 

fl'WF\11 bb"1~~~'U1\1l'Wb€l-.'JB~1-.'l~eJb tim lil'UG'l1&-111t1'lh~t1fl\1lb-Ufl11:Wib~fJ'1l1f11';ibb"1~b 'Vlfl b U bfl8\>l1.:J., L{hnu 
I 'IJ I 

fl1';i'UQ1J~';i1'1lfl1';i 1 ~ bf1\ilt:-!"161&-l~'Vli 

., 
~ I.cl .d Q,/ I .C::.. 

'Wq~m·n.J'U-.'l"ll V!'a'eJ \9l1eJm{l'Wfl\?lf1'fi~-VeJ-.'l6'i:l.J'a';i&1'W~ 

';i~;'U~ o : Ltibb'6i\il.:J6'l~'a'Hl'W~#l1't.l'i1 'Vl~eJbb1;1(9J{lel&1{1b~"li\ilblil'U 

-a~;u~ c.i : bL6'llil-.'lrt11~aullilu~~~\il\il1~1°111~½i.'Vf~61 1"W6'11-v1eJ1;-w-ve1.:i(;l'Wvt1e1~b~fJ1-ife1-il 
'IJ . 

• ?in'l31V11m1:wi l;'f'Ullilb VJFthJ fa8 LL"1~e){lflf111:wn V11l., 1 m:11'll1e:i1~'Y'l'll€l{l1>1'U 
'IJ 'IJ I 

• i~'U1fl11:Wifl11&-l?l1:lJ1';it\'t)e)-.'J\1l'W 1,X~~.:ii'U 
'IJ 

• ~~Wl1:WL 'Vlfl fofa€i bbfl~fl11:WTI 'Vf&-]6"1 e)~b6'J:We)~'Jtl fl7';i~Ufl'U"De):!J1;-]'~)1nbb'V!~-.'J~1-.'J ;i ~lil~ b 'U'U 
\I I 'U cu I 

'LJ';j~1t1'll'W~€lm';itl~u~';i1'1ln1';i 
o,,d o,,d .cl ~A 1'i°""'/ I Oj "" 

'a~\il'U'VI 1m : bL6'1\il.:Jl;i~'a'a&l'U~'a~\il'U'VI GI bbfl~~l"l11~ib'W1"li1f\1'.;i bb~::b'Vlfl '!.Jb~fJ b'Vl~5] b'W'611°l.11eJ1"!.l'W"llel-.'J\?l'W 

• ~-uufl 'l.J LVlfl 1 u bfl ~vr~m1-:i~rn1&-1fl V!~ 11 'W6'11'll1eJ1;'Y'l'lleN1'1U V!~eJ~b~m-ifo-:i zj.:imlil i1 
(:.Jl;'jfl';i~YIU~e)fl1';j'LJ~lM'VlU1~';i1'/Jf11';i'lJe)-:J(,l'U 

• ~u~ti-:ibL 'W11 'Llll1YI cJ1fl1';i~Vi\.16'JiJ'c.1 ·Lbfl~b~t11ie:i-:inrn1'W'lleJ-.'J\1l'U e:icl1-:i~m dm 
'IJ 

1~$i'u~ m : bb6'1Mm.J1';it"l'W~1~$i'u~ 1m Lb~~a1:l.J1'a!J'l.J1 fl11~f ~'Vlcl1fl1';i 'Vl~eJb 'VIFl 1 'W fam 'VI~ 51~1tl~uHrnu 

fl1';i'U~'U~'Vi'W1~';i1'lfn1'a . . 

• 6'J1:l,J1';i'1'Ll11'lJ1fl1';i fl11:Wj 'ltl~e)b Ylfl ht faffi Viii I :lJ1'LJ';j~~ fWU 'ITT 'Uf11':itl!]U~Vl'U1~';i1'/Jfl1';j 1~ 
• G11ii1';imLm "llUfk!Vl1~eJ1lilbf1\?llil1f1fl1':ii.J1L'Vlfl 1 ut~m Vliiin1 'ITT 'Uf11':i'U!JU~V!U1~';i1'1lfl1':i 1~ 

' ' ' QJ .CC Q./ .ct dl Q.I 61 !I.C:C 21 A dJ 
":i~\il'UVI ~ : LL~M'6'1~'a'at"l'W~';i~\il'U'VI m tb~~fln'M1 'W~'W1\9l'l..!LeJ-:J b'Vi~l"l11~'a Lt~::m1:l.JL"!.lcl'J"ll1ru b'W-:J1'W:JJ1n 

' ~ ~ 

N ::: G) ~ .di! .c:. ii J I ~ 
-uu 'Vl-:i b'Ub"!.1-.'l~n m1::t"U-:it111{1eJ!:l1{1~eJb'WeJ-.'l 
"" ._, ,d ~ .,J .d..iv ~I ., a !:'1oitJ.., 

• :Wl"l'J1ll'afl11:l.JL 'lJtl1'll1ill b 'UL 1eJ-:JVl~~n13ru~b u'U6'1V!1Vltl1f\1';i bb"1~6'111!1';it:l't.J1 fl11:W';ibu ':iU 
'IJ V 'IJ 

1 m~a~1-:Jfl11-.'J'll11-:! ' 

• 6'11:l.11';i'1'Ll1fl11:WjL :ii"!\j1ru1fl1'a"U€l-.'J\9l'U b 'Ub 'UL 'Wfl1';i6'1~1-:J1~tlVll3l°LJ L ~e)fl1';i'U-~U&i.:J1Ub 'UeJ'W1fl\?l 

· 'a~~u~ er : bb~\il-:Jsi:JJ1":iO'W~1~$i'u~ ~ LL~~~'W'U'1'W'Wfi11vt1-.'l1'W"llel-.'ll"l'Wb'U61'J'U":i1"lifl1":i~b'Ut!Fl11~ • I , 

bzjcl1'1.l1qJb'U1'Vlcl1fl1":i~1'Ll~1"l 61 . ' 

• ?l'UU?l'U'U 1 ~b f1!?1U ';i';icJ1fl1f'lbL vlsl fl1'a¥l (ijJ'lJ1fl11:wb zjtl1'll1ill b 'UeJ-:J flfl':i Ji'1 clfl11~ \il6'J';i';i'Vlf'YW1 fl':i 
S V 

bfl1eJ-:Jij€l e1tJmru~ Lte:i~eJfl1':i¥l~'Ll1 . , 
• u~V11';ii\?lm":il~rl1m1'llm1u1L'Vlfl1'Ll11;'1~ m1:wf v1~e:i1Y1cJ1fl1':ib'Vl~1 mt-iflum';i'\J~tl'&\ 

V!t!1~':i1"tifl1':i b U-.'J1i.JeJ~1-:J~m ~e)-.'J 
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~ r:., Gf ii .0. 

es:. fl1W\il:J.J'W b'Wm1:J.JtlflMel~"IJel'Ufi'a'a:J.J bbgJ:::'oJ'al:.li:i'a'a:J.J (Integrity) 
'\I 

r1'1~1 n \9l m111 : m111111--1\1lt1 bb~ ~1.h~Yi~~hl~ u~ e1 ~1--1~n~ ei--1 b ·1,n.J1~6'1:w1~\\1l1:w fl!J'V!mcJ ~ rutffn.J 

'oJ 'a"'a 1:J1'U11rubb \tifhn~'Y'l bb~~'oJ1'acri-n'111'1l n1 'ab~ ei!mnPI n~ PI;bb 'lii'1 r111m U'I.J'LJ1'a1'1lfl1 'a 

., 
A S ~ ~ CJ I A 

'Wt) \?lfl1'a:W'IN"IJ 'Vl'ael \il'Jel l:J1'1'Y'l tj \91 n 'a'a:W"l.lel'161m'ati'W~ 

'a~~'U~ o : b~bb~\il'16'!:J.J'a'atl'W:::~ht1d 'Vl~elbb6'l~'le:l~1'lb~"tl\9lb'<il'W 
QJ .c::i .::t ~ 

'a~\9l'U'VI @ : :J.Jfl'J1:W6'!lil'a\91 

• tl~'U~Vl1J1~~111:Jfl11:W~'oJ1M hh~eJfltl~u~ ~fl~eN\111:Wfl!)Vl:l.11cJ bb~~1Ucl'U1'a1°1Jf)1';j 
..::i. C::: ,CV q cl . I q 

• bb6'1 \91'1fl11:Wfl\il b 'Vf'W\1l1:W'Vf~ fl1'll1°1J'YfEll:J1'16'1'oJ 'a\1l 
I I 'l,I 

o.J.ct: CV£::t .c:::laJ ~.c!\.JV 

'a~_\91U'VI kl : bba\il\l~:W'a'at1'1.J:::1:::\ilu'VI @ bbgi:::11a'<il"'<il:::b"IJeJt1£i b\il 
IV 0 .cJ:V .d-CJ'1!V 

• 1n~1fl1'V'll?l :W?l'oJ'oJ~ m=i~b'llelttm~ 
'\I 

• bbG'l~M1 Vl'lh1fl!)~'1fl11:I.Jn~\1l611'Wfl 1 t1 fl11l!L 'U'l.J'll1'a1'lJn7'a 
QJ.d Q./d ~~ISi QJ 

'a~\91-'U'VI m: bba\il~~:W'a'atl'W~'a:::\il'lJ'VI kl bbgJ:::1:Jt,1:J.J'Wb'WvrnnnTa 

• ei\ilt'W 1 'Ll'Vlfi'flfl1'a 'oJ'a'acJ1U1'atlJbb V!.:11'1l1~Yl bb~~'oJ'a'al:J1'U1'a1'llfl1'a b~b d1:.1--1 b U'W\911 l:Jelfl~'V!~eJ 

~ffLh~1cJ'lJ1.J nf11~·u~\il bbmrfoe'.ll?l"IJeJ'U 

• b~1:.16"l~~m1:w6'1'lJG'!1iJ\1lt! b~81 vf bn~t11::; 1c1°1Jtlbbn'Y11'1'a1'lJm'a 
' oJ.d QJ.d .c:::I Q.I .d 9J 

'a~\9l'U'VI cs:'.: bb'6'1\il'la:J.J11t1'W~1~\il'U'VI m ws1~l:.l'W'Vll:.l\ilb'Y'l£ifl11:J.Jt1n\?leN 
'\I 

• ~t!'Vf cJ \ilb ~eJr111:wt1n ~'eN 11911:.1~'1vhii' rn~e-1~,J-a::; 1c1'1l1.hm'1'Yl1-:J11'l.fm1 mJ\,l ne11:.11 'WG'I m'W n11ru 
'\I ' '\I 

d 0 

V1e:J1'oJt11nm'U1n 

• n~1~\il~'Llh ulju~v1u1~'a1'lJn1".i#i'11:.1r111:w~n\,le1'1 btluo'a1:w bb_jjm'oJne1r111:w1ll~-:ivl'EJ 1'1 
1 vf unerbacJ'l.J'a::; bcl'1l'U 

'\I . . ' Q.Jd QJ,::::::C .C.. Cl A 

'a~\9l'U'VI ct: : bb'&'l\il'1'6'1:J.J'a'at1'1.J:::1:::\il'U'VI es:'. bbsl:::el'VI l°JM'Wb 'V'-lelfl11:!Jc.l\;Hi';i'a:l-J 
' ' 

• ~'U'Vf ~\il~Vl fl~t:-1~tl1~ bl:J'll'Ubl,~~zje:J b~l:h'!'llel-:!'U'a~I. 'Ylfl'll1~ bbm iJ?lm'Ufl1'atU~el1'oJ b~ cM ~ el 

fl11~~'Wf1'11 'Ll~1bb 'V!'U~Vti11~ fl1'a.:11'Ll 'V!~e)el1'oJb~ tl'1J1l:J~el~1\1l 
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ct 

Ii'.. n11'V11-:J1'WL'llt1'Yb.J (Teamwork) 

1°11lil1fl\Plfl11:l.J : fl11ll~-:il-ii~'<il~V11-:J1'UfnJn'Uti~'U b'U'Uci1'U'Vl~-:!'ll€l-:!'Yh.J 'Vl'W1tl-:J1'U 'Vl~el~1'U'n6lff11';i b\ilcJti 
'll 'll 

'tJ ~u~il~1'Ll~L tli.JG'l:W1'llfl 11l~1 L 'U'Ll~eJ-:iii111w::'!-11 '1-11JTYh.1 ".i1:i.J~-:irn11Jmm"Jt11 iim1?r~1-:i LLG'l ~~fli!l-1 

?fa.JTitl'Bt11'\"Hl'UG'l:W1'Ufl b 'Uvill 

~ ,.,:,i::eo.J I A 

'Y-ltJ \9lfl 11:W'tN'll 'Vl"JeJ \911eim-:i'Y-lt1 \91 n-a-a:w"1Je:i-:im.1".i"Jt1'W~ 

';i~~'U~ o : b~bbs!~-:J~:lJ"J';i0tl~~1'Ut1 'Vl~elbbs!IPl"lel~1-:ihi"li\ilb'1'W 
cv.d C 2Jd 1t::if'l!JO~ 

';i~\il'U'VI @ : 'V11'Vl'W1'Vl"llel"l\9l'W 'W'Vl:l.J b'Vlsl1b"J~ 

• 6'f'W'UG'l'U'Ufl1';i(,l\il~h! b '<il'1Jel-:J'Yhl bbG'l ~Y11'11t! 1 t1ci1'Ll~\9lt! 1~fo:l.Jel'U'Vl:!J1tl 
' 

• "J1tl•:n'W 1 Vl6'lll1'Ufl'Vl".i1'U fl11:l.J~'U'Vlil1'1Jel-:J fl1"J~1b 'UWl1t!'1Jel-:J \9lt! b t1vill 

• 1 vHfo:wG'l ~b'U'LlthdcJ'l!tl~eJm1'V11-:i1ii'1JeJ-:ivill 
'll 

1~i'U~ !§:J : bbs!IPl"ls!:W<a-aou~-a~iu~ ® bb6'l~b vir111:wi1:w~eJL'Wfl1"J'V11-:i1t1nrn~e1'Wf;mnw 

• ?r~1-:ii:wTI'Ll6 Loii'1n'Uti~'LI1'Llnci:w1#\i 
'll ' 

• 1~m1:w·l1:wiJeJtiutf~t11'Wvi:i.J~1c1~ 
'll 

I ,,c;f _.d I 5l .c:i. !U rf .d ~~ QJ cf l .c:J 

• fl6'111 r!~b 'ffffW ';j'J:l.J,:n'W b 'Llb 'li.;j"6'f'n,:i·i;'i";j";i 1"7 bb'1~bb~ 11Mfl11:l.J b 'lJel:l.J'Ll b 'Ll 131 flcl.fl1W'1Jel-:Jb Welt!';i1:l.J'Vl:l.J 
,, 
QJ I V V' V 

'Vl-:J\9lel'Vl'W1 bb6'1~6'11.J'Vl6'l-:J 

"a~iu~ m : tbs!1P1-:i&1:w"J-aou~-a~iu~ kl bb6'l~tl1~a1uf111:wi1:w~eJ"lleJ"ls!:i.J1~n 1uvi:w 

• fuw-:i fl11llb ~'U'/Jel-:J6'f:!J1'Ufl 1 uvi:w bb6'1~ b~:l.J b'<ilb~t:l'Wj'<il1fl~~'U 

• ~111~'\.J 1'1Vl~el11-:Jbb~'U-:J1'Wi1:l.Jfl'U 1 'W'Vl:l.J'<il1flfl11ll~\ilb ~'U'/Jel-:Jb ~el'Ui1:l.J'Yl:l.J 
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หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย 

ติดต่อ กลุ่มประเมนิผลการปฏิบตัิราชการและ 

บ าเหนจ็ความชอบ 
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