การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ระบุไว้ว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการที่ส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการ
และนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย การเลื่อนค่าตอบแทน
การเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้าง และอื่น ๆ
ตามประกาศสานักงานปลัด สานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักราชการทั่วไปในสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทน
ประจาปีไว้ ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในการประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี
๒. ผู้ประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่เป็นผู้ มอบหมายงาน และ/หรือ ผู้กากับดูแลพนักงาน
ราชการทั่วไป เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓. ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ตามทีป่ ลัดสานักนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแต่งตั้ง พิจารณาการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงาน
ราชการทั่วไป เพื่อความเป็นมาตรฐานและความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาก่อนนาเสนอ
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ สานัก/กอง อาจกาหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรอง
ในเบื้องต้นด้วยก็ได้
๔. ระยะเวลาการประเมินให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปีละ ๒ ครั้ง
ตามปีงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ปีถัดไป
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ปีเดียวกัน
กรณีที่พนั กงานราชการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ระหว่างช่วงเวลาประเมิน เช่น เริ่มปฏิบัติงาน
ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับรอบการประเมินดังกล่าวตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
จนถึงวันสิ้นสุดของช่วงเวลาประเมินนั้น คือ วันที่ ๓๑ มีนาคม
๕. องค์ประกอบในการประเมินพนักงานราชการทั่วไป ให้ประเมินจากองค์ประกอบและสัดส่วน
คะแนน ดังนี้
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ ๘๐ โดยให้พิจารณาประเมินจาก “ความสาเร็จของงาน”
ตามตัวชี้วัดและ/หรือหลักฐานที่บ่งชี้ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานอย่างเป็นรูปธรรม
๕.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ร้อยละ ๒๐ โดยให้ประเมินจากพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสาเร็จของงาน คือ (๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (๒) การบริการ
ที่ดี (๓) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (๔) การคิดวิเคราะห์ (๕) การดาเนินการเชิงรุก
ทั้งนี้ การจัดลาดับหรือให้น้าหนักความสาคัญของสมรรถนะแต่ละตัวในแต่ละกลุ่มงาน
หรือกลุ่มงานเดียวกัน แต่ชื่อตาแหน่งต่างกัน ให้ส่วนราชการกาหนดได้ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ แต่ทั้งนี้น้าหนัก
รวมของสมรรถนะทุกตัวต้องเท่ากับ ๑๐๐
๖. ระดับ ...

-๒–
๖. ระดับผลการประเมิน ให้มี ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับดีเด่น
คะแนน ๙๕ - ๑๐๐
ระดับดีมาก
คะแนน ๘๕ – ๙๔
ระดับดี
คะแนน ๗๕ – ๘๔
ระดับพอใช้
คะแนน ๖๕ – ๗๔
ต้องปรับปรุง
คะแนนต่ากว่าร้อยละ ๖๕
๗. ให้นาผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามข้อ ๖ ประกอบการพิจารณา ดังนี้
๗.๑ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่ว ไป โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีกาหนดไว้
๗.๒ พนักงานราชการทั่ว ไปผู้ ใดมีคะแนนเฉลี่ ยของผลการประเมินผลการปฏิบั ติง าน
๒ ครั้งติดต่อกัน ต่ากว่าระดับ “ ดี ” ให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเสนอความเห็นแจ้งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอ
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี พิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป
๗.๓ พนักงานราชการทั่วไปผู้ใดมีคะแนนเฉลี่ ยของผลการประเมินผลการปฏิบั ติง าน
๒ ครั้ง ติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้าง ต่ากว่าระดับ “ ดี ” จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๘.๑ ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กาหนดดัชนีชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของ
งานอย่า งเป็น รูป ธรรมและเหมาะสมกับลัก ษณะงาน สาหรับ การกาหนดตัว ชี้วัด ผลงานและค่า เป้าห มาย
รวมถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๘.๒ ให้ ผู้ ป ระเมิ น กรอกข้ อ มู ล การประเมิ น ตามแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีกาหนด ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
๘.๓ เมื่อครบรอบการประเมินแต่ละครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด
(๒) จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ พนั ก งานราชการตามล าดั บ คะแนนผลการประเมิ น แจ้ ง
กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พิจารณาต่อไป
(๓) ให้ ผู้ ป ระเมิ น ตามข้ อ ๒ แจ้ งผลการประเมิ น ให้ ผู้ รั บ การประเมิ น ทราบเป็ น
รายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินดังกล่าว และให้คาปรึกษาแนะนาแก่
พนักงานราชการทั่วไปเพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

