
 
 

สรุปเน้ือหาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปและพนกังานราชการพิเศษ 
      1. องค์ประกอบการประเมิน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปให้มีการประเมินจากองค์ประกอบ 2  
องค์ประกอบคอื ผลสมัฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ในสดัส่วน 80 : 20 
พนักงานราชการพิเศษ ในสดัส่วน 90 : 10  

- การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว 
หรือความตรงต่อเวลา การใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานในลักษณะใด ปัจจัยใด ด้วยนํ้าหนัก
คะแนนเท่าใด ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินตกลงกับพนักงานราชการ  ซึ่งควรต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ระบุไว้ในสญัญาจ้าง  

- การประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติงาน ใหป้ระเมนิจากพฤตกิรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 
ในระหว่างรอบการประเมิน และส่งผลต่อความสําเร็จของงาน จากสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ก.พ. กําหนด 
      2. หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ 
         2.1 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  

              2.1.1 ผู้ประเมิน 
               - ผู้ประเมินของพนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นท่ีเป็นผู ้

มอบหมายงาน และหรือผู้กํากับดูแลพนักงานราชการและการประเมินน้ีจะถูกพิจารณาทบทวนโดยผูบั้งคับบัญชาทีอ่ยู่
เหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ หรือ ๒ ระดับ เป็นผู้กลั่นกรองผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
          - ผู้ประเมินพนักงานราชการพิเศษ ไดแ้ก่ ผู้รับผดิชอบงานหรือโครงการ และหัวหน้า
หน่วยงาน 

   2.1.2 ระยะเวลาการประเมิน  
       -  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปปีละ ๒ คร้ังตาม 

ปีงบประมาณ ดังน้ี ครั้งที ่1  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑มนีาคม ของปีถัดไป 
ครั้งที่ ๒ สําหรับการประเมนิผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 

        -  ให้หน่วยงานเป็นผู้กําหนดระยะเวลาในการประเมินพนักงานราชการพิเศษ โดย 
กําหนดให้เหมาะสมกับ ระยะเวลาการจ้างงาน และเป้าหมายงาน/โครงการ เช่น ประเมินเป็นระยะๆ เดือนละคร้ัง      
สองเดือนครั้ง หรือประเมินรายไตรมาส หรอืประเมินเมื่องาน/โครงการได้ดําเนินการสาํเร็จไปแล้วร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๕๐ 
ร้อยละ ๗๕ หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายของงาน/โครงการ 
 
 
 
 
 
                2.1.3)... 
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    2.1.3 คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
    ให้หัวหน้าหน่วยงานระดบักอง สํานัก และสํานักงานเกษตรจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ 

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานทําหน้าที่ช่วยพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการทั่วไป เพ่ือความเป็นมาตรฐานและความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะเสนอผลการประเมิน 
ต่ออธิบดีหรือผูว้่าราชการจังหวัด คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน หัวหน้าหน่วยงานที่มีพนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน หรือผู้ที่ไดรั้บมอบหมายเป็น
กรรมการ และมีผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป็นกรรมการและเลขานุการ 

    2.1.4 กระบวนการ/ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
    การประเมนิผลการปฏิบัติงานควรต้องมีการดําเนินการเป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ือง  

โดยอาจดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ไดด้ังน้ี 
      - ก่อนหรือเริ่มต้นรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานราชการร่วมกัน 

วางแผนการปฏิบัติงาน กําหนด ข้อตกลงการปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วย ภาระงาน เป้าหมายและหรือระดับความสําเร็จ
ของงาน ที่พนักงานราชการต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินรวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จของงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

         - ระหว่างรอบการประเมนิ ให้พนักงานราชการปฏิบัตงิานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน  
และสมรรถนะที่กําหนด อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ภายใต้การใหคํ้าปรึกษาแนะนํา และการตดิตามของ
ผู้บังคับบัญชา 

        - ปลายรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมนิ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์ข้อตกลงการปฏิบัติงาน และสมรรถนะตามท่ีกําหนด  

        - จัดทําบัญชีรายชื่อตามลาํดับคะแนนผลการประเมิน และเสนอบัญชรีายชื่อให ้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

        - แจ้งผลการประเมินแก่พนักงานราชการ โดยการแจ้งผลน้ีต้องให้พนักงานราชการลงนาม 
รับทราบด้วย  ถ้าไม่ยินยอมลงนาม ให้ผู้ประเมินบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าได้แจ้งผลการประเมินแก่พนักงานราชการแล้ว 
และระบุวันที่แจ้งผลการประเมินด้วย  

2.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
การประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะ กําหนดให้ประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานราชการ  5 ด้าน คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี  การคิดวิเคราะห์ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม การดําเนินการเชิงรุก ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ก.พ. กําหนด 

   2.2.1) เริ่มต้นรอบการประเมิน ผู้ประเมนิและผู้รับการประเมิน ร่วมกนัศึกษารายละเอียด 
สมรรถนะ กําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังตามมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ก.พ. กําหนด  
      2.2.2) ในระหว่างรอบการประเมิน ผู้ประเมินหมั่นสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการอยู่ในบังคับบัญชาทีแ่สดงออกเป็นประจํา และทําการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

    2.2.3)... 
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2.2.3) เมื่อสิน้รอบการประเมิน ผู้ประเมินพิจารณาคุณลกัษณะของผู้รบัการประเมินตาม 
มาตรฐานสมรรถนะในระดับที่คาดหวังว่าผู้รับการประเมนิมีสมรรถนะตรงตามระดับทีค่าดหวังในช่วงใดของมาตรการ
ประเมินสมรรถนะที่กําหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามลักษณะพฤตกิรรมการปฏิบัตงิาน   
   2.2.4) บันทึกคะแนนลงในแบบฟอร์มที่กําหนด และทําการคํานวณผลประเมินสมรรถนะ  
   2.2.5) บันทึกความเห็นและรายละเอียดแนวทางการพัฒนาของผู้รับการประเมิน โดยการหารือ
ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
   2.2.6) นําผลการประเมินสมรรถนะไปรวมกับคะแนนการประเมินผลสมัฤทธ์ิการปฏิบัติงานใน
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3. การกรอกแบบประเมิน 

การกรอกรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานและการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ 
ศึกษาจากคําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเร่ือง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า 6 -16 ซึ่งจะมลีักษณะคล้ายกับข้าราชการ 

4. ระดับผลการประเมิน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกําหนดช่วงคะแนนผลการปฏิบัติงานเป็น 5 ระดบั  

คือ ดีเด่น (95-100) ดีมาก (85-94)  ดี (75-84) พอใช้ (65-74) และต้องปรับปรุง (น้อยกว่า 65) 
5. การนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลิกจ้างและการต่อ

สัญญาจ้างของพนักงานราชการทั่วไป 
กรณีการเลิกจ้าง : พนักงานราชการทั่วไปผู้ใดมีคะแนนเฉล่ียของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ตดิต่อกัน

ต่ําว่าระดับ “ด”ี ใหผู้้บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือพิจารณาส่ังเลิกจ้าง 
          กรณกีารต่อสัญญาจ้าง : ส่วนราชการจะต่อสญัญาจ้างพนักงานราชการท่ัวไปผู้ใด ให้ดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ 
ดังน้ี 

- ส่วนราชการจะต้องมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ จึงจะสามารถดําเนินการต่อสญัญาจ้างได ้
 -  ส่วนราชการจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่า นโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่ดําเนินการอยู่
น้ัน ยังคงมีการดําเนินการต่อและจําเป็นต้องใช้พนักงานราชการปฏิบัติงานต่อไป หากส่วนราชการไม่มีแผนงานหรือ
โครงการที่จําเป็นต้องปฏิบัติ หรือไม่มีหลกัฐานแสดงโดยชดัเจน ก็ให้เลิกจ้างพนักงานราชการ 

- พนักงานราชการผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจา้ง จะต้องมีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันในปีที่จะต่อสญัญาจ้างไม่ต่ํากว่าระดับ “ดี” 
 
หมายเหตุ    ส่ิงท่ีเหมือนเดิม คือ เก็บแบบประเมินผลครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม – 30 มีนาคม) และครั้งที่ 2                         
(1 เมษายน – 30 กันยายน)   ไว้ที่หน่วยงาน โดยส่งเฉพาะผลสรุปการประเมนิใหก้รมส่งเสริมการเกษตร 
ประมาณเดือนกันยายน ส่ิงที่เปล่ียนแปลง คือ แบบประเมินผลและวิธีการคิดคะแนน ศึกษาแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า 6 -16 ซ่ึงจะมีลักษณะคล้ายกับ
ข้าราชการ  

 
 
 


