หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญ
(ตามหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒)
-----------------------เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพื่อให้การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิราชการเป็ นไปโดยโปร่ งใส เป็ นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ก.พ. จึ ง กํา หนดหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ร าชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อน
สามัญนี้ ให้ใช้สําหรับการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการสําหรับรอบการประเมินตั้งแต่วนั ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ได้แก่
(๑) นายกรัฐมนตรี สําหรั บปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่ วนราชการ
ระดับกรมที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี เจ้าสังกัดสําหรับปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม
ที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
(๓) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรื อปลัดกระทรวง สําหรับหัวหน้าส่ วนราชการ
ตาม (๔) และ (๕) และข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยู่ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรั ฐมนตรี
หรื อสํานักงานปลัดกระทรวง
(๔) หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ น
บังคับบัญชา ยกเว้น กรณี การประเมินตาม (๙) (๑๐) และ (๑๑)
(๕) หัวหน้าส่ วนราชการซึ่ งไม่มีฐานะเป็ นกรม แต่มีผบู ้ งั คับบัญชาเป็ นอธิ บดี
หรื อตําแหน่ งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็ นอธิ บดี สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยู่ใน
บังคับบัญชา
(๖) เลขานุการรัฐมนตรี สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา
(๗) ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสํานัก กอง หรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสํานักหรื อกอง สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา

๒
(๘) ปลัดจังหวัด และ หัวหน้าส่ วนราชการประจําจังหวัด สําหรั บข้าราชการ
พลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา ยกเว้นปลัดอําเภอ หัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอ และ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชาของหัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอ
(๙) นายอําเภอสําหรับปลัดอําเภอ และหัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอ
(๑๐) ปลัดอําเภอ และหัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอสําหรับข้าราชการพลเรื อน
สามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา
(๑๑) ผูบ้ งั คับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาตาม (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรื อ (๑๐) แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่เป็ นการประเมินรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่ วนราชการ
ประจําจังหวัด การประเมินข้าราชการพลเรื อนสามัญผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรื อ
ปฏิบตั ิราชการในส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานอื่น หรื อการประเมินข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ที่ มิใช่ บุคคลในคณะผูแ้ ทนซึ่ งประจําอยู่ในต่างประเทศ ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการหรื อหัวหน้าหน่วยงานที่ผรู ้ ับการประเมินไปช่วยราชการหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
หรื อหัวหน้าคณะผูแ้ ทน แล้วแต่กรณี เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของ
ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ประเมิน
ข้อ ๓ การประเมิ นผลการปฏิ บ ัติ ราชการ ให้ ด ําเนิ นการประเมิ นปี ละ ๒ รอบ ตาม
ปี งบประมาณ ดังนี้
รอบที่ ๑ เป็ นการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุ ลาคม ถึ ง
๓๑ มีนาคม
รอบที่ ๒ เป็ นการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึ ง
๓๐ กันยายน
ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรื อสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ ของงาน
จะต้องมีสดั ส่ วนคะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน ให้ประเมินจาก ปริ มาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ ว
หรื อตรงตามเวลาที่กาํ หนด หรื อความประหยัด หรื อความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากร

๓
พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กําหนด
และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิราชการตามที่ส่วนราชการกําหนด
ส่ วนราชการอาจกําหนดองค์ประกอบการประเมินอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
กับลักษณะงานและสภาพการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญในตําแหน่งต่างๆ ก็ได้
ในกรณี ที่เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ที่ อยู่ระหว่างทดลองปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการ หรื อมี ระยะเวลาทดลองปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการอยู่ใน
ระหว่างรอบการประเมิ น ให้ประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ของงานและพฤติ กรรมการปฏิ บ ัติ ราชการ
โดยมีสดั ส่ วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐
ข้อ ๕ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ส่วนราชการนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็ น ๕ ระดับ
คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุ ง แต่ส่วนราชการอาจกําหนดให้แบ่งกลุ่มมากกว่า ๕ ระดับ
ก็ได้
ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ให้เป็ นดุลพินิจของส่ วนราชการที่จะกําหนด
แต่คะแนนตํ่าสุ ดของระดับพอใช้ตอ้ งไม่ต่าํ กว่าร้อยละ ๖๐
ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้
เป็ นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการที่ส่วนราชการกําหนด
สรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการให้เป็ นไปตามแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์น้ ี
ในกรณี ที่ส่วนราชการเห็นควรจัดทําแบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเป็ นอย่างอื่น
เพื่ อให้สอดคล้องกับลักษณะงานของส่ วนราชการของตน หรื อในกรณี ที่ อ.ก.พ. กระทรวง
เห็นควรจัดทําแบบสรุ ปผลการประเมินของผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทบริ หารในกระทรวงของตน
เป็ นอย่างอื่น ก็ให้กระทําได้ แต่ท้ งั นี้ ต้องมีสาระไม่นอ้ ยกว่าแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์น้ ี
ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน
และหลักฐานแสดงความสําเร็ จของงาน และพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ ราชการหรื อสมรรถนะ
ของผูร้ ับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการบริ หารทรัพยากรบุคคลในเรื่ องต่าง ๆ
สําหรับแบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาเก็บสําเนา
ไว้ที่สาํ นัก กอง หรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรื อกองที่ผนู ้ ้ นั สังกัด
เป็ นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ

๔
ส่ วนราชการ จัด เก็ บ ต้น ฉบับ ไว้ใ นแฟ้ มประวัติ ข ้า ราชการ หรื อ จัด เก็ บ ในรู ป แบบอื่ น ตาม
ความเหมาะสมก็ได้
ข้อ ๘ ผลการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัด
ให้ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และผูบ้ งั คับบัญชานําไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อน
เงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจด้านการบริ หาร
ทรั พยากรบุคคลในเรื่ องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจําปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่างๆ
ด้วยก็ได้
ข้อ ๙ การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ให้ดาํ เนิ นการ
ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนเริ่ มรอบการประเมินหรื อในช่วงเริ่ มรอบการประเมินให้ส่วนราชการ
ระดับกรมหรื อจังหวัด ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการให้ขา้ ราชการ
พลเรื อนสามัญในสังกัดทราบโดยทัว่ กัน
(๒) ในแต่ ล ะรอบการประเมิ น ให้ผูป้ ระเมิ น และผูร้ ั บ การประเมิ น กํา หนด
ข้อตกลงร่ วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ กําหนดดัชนี
ชี้ วดั หรื อหลักฐานบ่งชี้ ความสําเร็ จของงานอย่างเป็ นรู ปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
สําหรับการกําหนดดัชนี ช้ ี วดั ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดตัวชี้ วดั จากบนลงล่างเป็ นหลักก่อน
ในกรณี ที่ไม่อาจดําเนิ นการได้หรื อไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดดัชนี ช้ ีวดั วิธีใดวิธีหนึ่ ง
หรื อหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรื อเพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรื อสมรรถนะในการปฏิบตั ิ
ราชการ ทั้งนี้ ตามแบบที่ส่วนราชการกําหนด
(๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผูป้ ระเมินตามข้อ ๒ ประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของผูร้ ั บการประเมิ นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลง
ที่ได้ทาํ ไว้กบั ผูร้ ับการประเมิน
(๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผปู ้ ระเมินตามข้อ ๒ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ผูร้ ับการประเมินเพื่อการปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนาเพื่อนําไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ ของงาน และพฤติกรรม
หรื อสมรรถนะในการปฏิบตั ิราชการ และเมื่อสิ้ นรอบการประเมินผูป้ ระเมินดังกล่าวกับผูร้ ับ

๕
การประเมิ น ควรร่ วมกันทําการวิ เคราะห์ ผลสําเร็ จของงาน และพฤติ กรรมหรื อสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิราชการ เพื่อหาความจําเป็ นในการพัฒนาเป็ นรายบุคคลด้วย
(๕) ในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการในแต่ละครั้ง ให้ผปู ้ ระเมินตามข้อ ๒
แจ้งผลการประเมินให้ผรู้ ับการประเมินทราบเป็ นรายบุคคล โดยให้ผรู ้ ับการประเมินลงลายมือชื่อ
รั บ ทราบผลการประเมิ น กรณี ที่ ผูร้ ั บ การประเมิ น ไม่ ยิน ยอมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบผลการ
ประเมิน ให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญอย่างน้อยหนึ่งคนในส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดนั้น
ลงลายมือชื่อเป็ นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(๖) ให้ผูป้ ระเมิ น ตามข้อ ๒ ประกาศรายชื่ อ ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ ผูม้ ี
ผลการปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิ ดเผยให้ทราบโดยทัว่ กัน เพื่อเป็ นการ
ยกย่องชมเชยและสร้ างแรงจูงใจให้พฒั นาผลการปฏิ บตั ิ ราชการในรอบการประเมิ นต่อไป
ให้ดีย่ิงขึ้ น สําหรั บส่ วนราชการที่ มีการกําหนดระดับผลการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
เกิ นกว่า ๕ ระดับ ให้ผูป้ ระเมิ นประกาศรายชื่ อผูม้ ี ผลการปฏิ บตั ิ ราชการอยู่ในระดับสู งกว่า
ระดับดีข้ ึนไป
(๗) ให้ผูป้ ระเมินตามข้อ ๒ (๗) หรื อ (๘) โดยความเห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ ง ถ้ามี จัดส่ งผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ
ข้าราชการในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลัน่ กรองผลการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ก่อนนําเสนอต่อหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัด
ข้อ ๑๐ เพื่อให้มี กลไกสนับสนุ นความโปร่ งใสและเป็ นธรรมในการประเมิ นผลการ
ปฏิ บตั ิ ราชการ ให้หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรอง
ผลการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ทําหน้าที่พิจารณาเสนอ
ความเห็ นเกี่ ยวกับมาตรฐานและความเป็ นธรรมของการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัด โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการกลัน่ กรองผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการ
พลเรื อนสามัญระดับกรม มีหน้าที่ เสนอความเห็ นเกี่ ยวกับผลการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการ
ของข้าราชการพลเรื อนสามัญประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททัว่ ไปทุกระดับ
ประกอบด้วย รองหัวหน้าส่ วนราชการผูร้ ับผิดชอบงานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
ส่ วนราชการเป็ นประธานกรรมการ ข้าราชการพลเรื อนสามัญในส่ วนราชการนั้นตามที่หวั หน้า

๖
ส่ วนราชการเห็นสมควร ไม่นอ้ ยกว่า ๔ คน เป็ นกรรมการ และให้หวั หน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ของส่ วนราชการเป็ นเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการกลั่น กรองผลการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ร าชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับจังหวัด มีหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ ยวกับผลการประเมินผล
การปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญผูด้ าํ รงตําแหน่ งในราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค
ในจัง หวัด นั้น ๆ ยกเว้น รองผูว้ ่า ราชการจัง หวัด ปลัด จัง หวัด และผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง หัว หน้า
ส่ วนราชการประจําจังหวัด ประกอบด้วย รองผูว้ ่าราชการจังหวัดผูร้ ับผิดชอบงานด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ ข้าราชการพลเรื อนสามัญในราชการบริ หาร
ส่ วนภูมิภาคในจังหวัดนั้นตามที่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเห็นสมควร ไม่นอ้ ยกว่า ๔ คน เป็ นกรรมการ
และให้หวั หน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเป็ นเลขานุการ
ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์น้ ี ให้ใช้กบั การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ทุกประเภท
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่มีความจําเป็ น เนื่ องจากลักษณะงาน สภาพการปฏิบตั ิราชการ หรื อ
มีเหตุผลอันสมควร สํานักงาน ก.พ. อาจร่ วมกับส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเพิ่มเติมเป็ นการเฉพาะตามที่เห็นสมควร
ก็ได้
****************

