
แนวทางหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราช

ตามมาตรการที่ 3
-----------------------

1. ใหใชกลไกของ อ.ก.พ.กรมหรอื อ.ก.พ.สวนราชการทีท่ ําหนาที ่อ.ก.พ.
คณะกรรมการพจิารณาก ําหนดหลกัเกณฑและแนวทางการด ําเนนิการเพือ่ประเมนิ
และประสทิธผิลการปฏบัิตงิานตามมาตรการพฒันาและบรหิารก ําลังคนเพื่อเพิ่ม
ระบบราชการ และพิจารณาจัดลํ าดับผลการประเมินของกลุมที่ตองรับการพัฒน
ของสวนราชการ โดยมีหลักการใหคํ านึงถึงผลสํ าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานที่ส
นโยบายและภารกิจของสวนราชการ ซึ่งจะตองมีตัวชี้วัดที่สามารถตรวจสอบได

2. ใหใชกลไก หลักเกณฑและวธิกีารประเมนิประสทิธภิาพและประสิทธผิลก
ของขาราชการที่สวนราชการมีอยูแลว ในกรณีที่หลักเกณฑและวิธีการประเมินส
แนวทางที่กํ าหนดในขอ 3

กรณีที่กลไก หลักเกณฑและวิธีการประเมินที่ใชดํ าเนินการอยูไมมีขอ
แนวทางในขอ 3 หรือมีแตไมครบถวน ใหมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมหลักเกณ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองเพื่อดํ า
มาตรการที่ 3  

3.   แนวทางการกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
3.1 ใหสวนราชการกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินประส

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและกํ าหนดตัวชี้วัดที่มีมาตรฐาน  โปรงใส เปนธรรม 
ใหขาราชการทราบ

3.2 ใหมีการมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชเปน
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ

   3.3  องคประกอบในการประเมิน ใหมีองคประกอบในการประเมิน
ดาน คือ

  1) ผลงาน
  2) คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

 3.4 ใหสวนราชการจัดทํ าแบบการประเมินหรือเครื่องมือการประเม
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการมีควา
เปนหลักฐานในการนํ าผลการประเมินไปใชในการพิจารณา
ส่ิงที่สงมาดวย 3
การ

กรมท ําหนาที่
ประสทิธภิาพ
ประสิทธิภาพ
า(รอยละ 5) 
อดคลองกับ

ารปฏบัิติงาน
อดคลองกับ

กํ าหนดตาม
ฑและวิธีการ
เนินการตาม 

ประสิทธิผล
ิทธิภาพและ 
และประกาศ

กรอบในการ

อยางนอย 2 

ินเพื่อชวยให
มชัดเจนและ
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3.5  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   1) ระยะเวลาการประเมิน

    ครัง้ที ่1 ประเมนิผลการปฏบัิตงิานระหวางวันที ่1 เมษายน 2547 – 30 
กนัยายน 2547

    ครั้งที่ 2 ประเมนิผลการปฏบัิตงิานระหวางวันที ่1 ตลุาคม 2547 – 31
มนีาคม 2548

   2) ใหมีระบบการแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบ
   3)  การพจิารณาผลการประเมนิของขาราชการทีไ่ดรับการประเมนิในกลุมที่

ตอง รับการพัฒนาของสํ านัก/กองตามจํ านวนที่สวนราชการกํ าหนด ใหเปนการพิจารณากลั่น
กรองโดยคณะหรอืคณะกรรมการทีแ่ตงตัง้โดยผูมอี ํานาจตามกฎหมาย 

3.6 เมื่อคณะกรรมการระดับกรมพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและ 
ประสทิธผิลของทกุหนวยงานและจดักลุมขาราชการทีต่องรับการพฒันา(รอยละ5) ของจํ านวน 
ขาราชการในสวนราชการแลว ใหแจงผลการประเมินพรอมเหตุผลใหขาราชการที่ไดรับการ
ประเมินผลและจัดอยูในกลุมที่ตองรับการพัฒนา(รอยละ 5) ทราบ เพื่อเลือกแนวทางตาม
มาตรการที ่3 ตอไป

3.7 ขาราชการทีไ่ดรับการประเมนิครัง้ที ่ 1 และจดัอยูในกลุมทีต่องรับการพัฒนา
(รอยละ 5) ประสงคจะปฏิบัติราชการตอไป ใหมีการจัดทํ าแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และคํ ารับรองการปฏิบัติงาน ตามแบบที่สวนราชการกํ าหนด

  3.8 ในการประเมินครั้งที่ 2 ใหดํ าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามหลักเกณฑและวิธีการเชนเดียวกับการประเมินครั้งที่ 1

3.9 ขาราชการที่จัดอยูในกลุมที่ตองรับการพัฒนา(รอยละ 5) ในการประเมิน
ครัง้ที ่ 1 ใหประเมนิผลการปฏบัิตงิานและการพฒันาตามค ํารับรองในการปฏบัิตงิานทีจ่ดัท ําไว
สํ าหรับการประเมินครั้งที่ 2 และพิจารณาผลดังน้ี

1) หากผลการประเมินตามคํ ารับรองในการปฏิบัติงานผานตามเกณฑทุก
รายการในระดับดี ใหถือวาขาราชการดังกลาวสามารถปฏิบัติงานตอไปได และแจงผลให 
ขาราชการผูนัน้ทราบ

2) หากผลการประเมินตามคํ ารับรองในการปฏิบัติงานไมผานตามเกณฑใน
ขอ 1) ใหสวนราชการพิจารณาสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามนัยมาตรา 114 (6) แหงพระ
ราชบญัญตัิ ระเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535 หรือตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการ
ประเภทนั้น ๆ

--------------------------
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ค ําอธิบาย
รายละเอียดการกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
---------------------------------

1. การจัดทํ าเครื่องมือชวยในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนธรรมในกระบวนการการประเมินประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ และใหมีความเขาใจรวมกันระหวางผูรับการ
ประเมนิและผูประเมนิวาจะมกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานในงานชิน้ใด และจะประเมนิเรือ่งใด 
และประเมินอยางไร สวนราชการควรจัดทํ าเคร่ืองมือชวยในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้

1.1  ก ําหนดใหมกีารมอบหมายงานเปนลายลกัษณอกัษร ทัง้นี ้ อาจจะใชกรอบภารกิจ
ตามการแบงงานภายใน หรือตาม Job description หรือตามคํ าส่ังก็ได โดยอาจจะใชหรือ
ประยุกตใชแบบมอบหมายงาน ดังตัวอยางในเอกสารหมายเลข 1

1.2 จัดใหมีแบบประเมินเพื่อใชในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยใหสามารถตรวจสอบผลการประเมินได ทั้งน้ีอาจใชแบบประเมินที่มีอยู
แลว และกํ าหนดใหมีมาตรฐานการพิจารณาที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเปนกรอบสํ าหรับการ
ประเมิน เชน

1) กรณทีีม่ลัีกษณะงานทีป่ฏบัิตไิมสามารถพจิารณาประเมนิผลงานเปนรายชิ้น
ได การประเมินที่ผานมาเปนการประเมินภาพรวม อาจพิจารณาประยุกตใชเกณฑการ
พิจารณาภาพรวม ดังตัวอยางในเอกสารหมายเลข 2

2) กรณีการประเมินโดยใชแบบประเมินตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ.ที่ นร 
0708.1/ว5 ลงวันที ่ 2 สิงหาคม 2544 อาจพจิารณาใชตวัอยางรายการและระดบัการประเมิน
ในเอกสารหมายเลข 3

3) กรณีการประเมินแบงเปน 4 ระดับ อาจพิจารณาใชตัวอยางรายการและ
ระดับการประเมินในเอกสารหมายเลข 4

4) กรณีที่ตองการใชแบบประเมินแบบใหมใหสอดคลองกับการประเมินตาม 
มาตรการ 3  มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกํ าลังคนภาครัฐ เพื่อ
ใหมีความครบถวนทุกปจจัยสํ าคัญ อาจพิจารณาใชหรือประยุกตใชแบบประเมินในเอกสาร 
หมายเลข 5
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1.3 กํ าหนดใหมีแบบคํ ารับรองการปฏิบัติงานและการประเมินสํ าหรับผูไดรับการ
ประเมินจัดอยูในกลุมที่ตองรับการพัฒนา ซึ่งสวนราชการอาจจะกํ าหนดตามความเหมาะสม 
หรืออาจพิจารณาใชหรือประยุกตใชแบบตัวอยางในเอกสารหมายเลข 6

2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
2.1 อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. สวนราชการที่ทํ าหนาที่ อ.ก.พ.กรม ทํ าหนาที่คณะ

กรรมการพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและแนวทางการดํ าเนินการเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรการที่ 3 เชน องคประกอบที่ใชในการประเมิน 
ระยะเวลาการประเมิน คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของขาราชการที่พึงประสงค ระดับการ
ประเมินที่จะใชเปนกรอบในการพิจารณาประเมิน แนวทางการจัดกลุมขาราชการที่มีผลการ
ประเมินตองไดรับการพัฒนา (รอยละ 5) การยื่นความประสงคตามมาตรการที่ 3

2.2 สวนราชการประกาศหลกัเกณฑและวิธกีารประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธิผลการ
ปฏิบัติงานและขั้นตอนการดํ าเนินการใหขาราชการไดทราบ

2.3 แจงใหผูบังคบับญัชาระดบัส ํานกั/กอง หรือหนวยงานตาง ๆ ทีไ่มสังกดัส ํานกั/กอง 
ดํ าเนินการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่สวนราชการกํ าหนด

2.4  การประเมินครั้งที่ 1
1) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด ําเนนิการมอบหมายงาน โดยใหพจิารณาใหเหมาะสมกบัระดบัต ําแหนงและความรู 
ความสามารถ และรวมกับผูรับการประเมินกํ าหนดเปาหมายหรือมาตรฐาน ผลสํ าเร็จของงาน 
ซึ่งการมอบหมายงานดังกลาวใหมีการมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรที่เหมาะสม หรือมี
แบบมอบหมายงาน ดังตัวอยางเอกสารหมายเลข 1

2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ติดตาม ใหคํ าปรึกษา รวบรวมขอมูลจากผลการบันทึกหรือการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน แลวประเมินผลงาน คุณลักษณะ/พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูรับการ
ประเมินวามีผลสํ าเร็จของงานและคุณลักษณะ/พฤติกรรมในการปฏิบัติงานอยูในระดับใด 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัเปาหมาย/มาตรฐาน ทีไ่ดก ําหนดไวเปนกรอบในการพจิารณา ดงั
ตวัอยางเอกสารหมายเลข 2 หมายเลข 3 หรือหมายเลข 4 แลวสรุปผลการปฏิบัติงาน พรอม
ความเห็นเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนา จุดเดน จุดที่จะตองปรับปรุงของผูรับการประเมิน 
ไวในแบบประเมิน  เพื่อเสนอผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูประเมินจะตองพิจารณาถึงความรับผิดชอบ 
ความคาดหวังในผลการปฏิบัติงานตามระดับตํ าแหนงของผูไดรับการประเมินประกอบดวย
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3) ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป(ถามี) พิจารณาผลการประเมินของผูบังคับบัญชา 
ชั้นตน แลวใหความเห็นเกี่ยวกับการประเมินดังกลาว

4) ใหผูบังคับบัญชาระดับสํ านัก/กอง พิจารณาผลการประเมินของขาราชการใน
สังกัดของตนทั้งหมดโดยฟงความเห็นของหัวหนาหนวยงานในสํ านัก/กองเพื่อพิจารณาจัดผู
ไดรับการประเมินในกลุมที่ตองรับการพัฒนา

5) เมื่อผูบังคับบัญชาระดับสํ านัก/กอง พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของขาราชการในสังกัดและไดพิจารณาจัดกลุมขาราชการผูไดรับการประเมนิทีต่องไดรับการ
พฒันาแลวใหจดัท ําบัญชรีายชือ่ขาราชการผูไดรับการประเมินอยูในกลุมที่ตองไดรับการพัฒนา
โดยเรยีงตามล ําดบัผลการประเมนิจากตํ ่า – สูง ตามจ ํานวนทีส่วนราชการก ําหนด ดงัตวัอยาง
เอกสารหมายเลข 7 พรอมดวยแบบประเมิน สงไปใหคณะกรรมการระดับกรม เพือ่พจิารณา
ผลการประเมนิทัง้หมดและจดักลุมขาราชการทีไ่ดรับการประเมินอยูในกลุมตองรับการพัฒนา
(รอยละ 5) ของสวนราชการ ตอไป

2.5  การประเมินครั้งที่ 2
 ใหมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการตาม

หลักเกณฑและวิธีการเชนเดียวกบัการประเมนิครัง้ที ่ 1 สํ าหรับขาราชการทีจ่ดัอยูในกลุมทีต่อง
รับการพฒันา(รอยละ 5) ในการประเมนิครัง้ที ่ 1 ใหผูบังคบับญัชาพจิารณาประเมนิผลการ
ปฏบัิติงานและการพัฒนาตามคํ ารับรองการปฏิบัติงานที่ไดมีการจัดทํ าไว ทั้งนี้ใหนํ าผลการ
ประเมินตามคํ ารับรองไปประเมินรวมกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานดวย

3. การพิจารณาผลการประเมินและการดํ าเนินการตามมาตรการที่ 3
3.1 ฝายเลขานกุารคณะกรรมการระดบักรม รวบรวมผลการประเมนิประสทิธภิาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการของทุกหนวยงานและนํ าเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณา

3.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินของขาราชการที่อยูในกลุมที่ตองรับการ
พัฒนาของสํ านัก/กอง/หนวยงานตาง ๆ ที่สงรายชื่อมาใหทั้งหมดแลว พิจารณาจัด 
วาขาราชการผูใดมีผลการประเมินอยูในกลุมที่ตองรับการพัฒนา(รอยละ 5) ของจํ านวน 
ขาราชการทั้งหมดในสวนราชการแลว ใหดํ าเนินการ คือ

3.2.1 ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 เมื่อคณะ
กรรมการฯ พิจารณาจัดกลุมขาราชการที่ตองไดรับการพัฒนา(รอยละ 5) แลว แจงให
ขาราชการที่อยูในกลุมที่ตองรับการพัฒนา(รอยละ 5) ในการประเมินครั้งที่ 1 ทราบ เพื่อให
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เลือกวาประสงคที่จะปฏิบัติราชการตอไปหรือจะลาออก โดยใหขาราชการผูนั้นแจงใหทราบ
ภายในระยะเวลาที่กํ าหนด  ดังนี้

1) หากขาราชการดังกลาวประสงคจะลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3  ให
ยื่นหนังสือขอลาออกภายในกํ าหนดเวลาและไดรับสิทธิประโยชนตามที่กํ าหนดไว

2) หากขาราชการดังกลาวประสงคจะปฏิบัติราชการตอไป ก็ใหมีการจัดทํ าคํ า
รับรองในการปฏิบัติงานและการพัฒนาขึ้นสํ าหรับการประเมินในครั้งที่ 2  ตามแบบที่สวน
ราชการกํ าหนด ดังตัวอยางเอกสารหมายเลข   6

ในการจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายกับ 
ผูไดรับการประเมินที่อยูในกลุมตองรับการพัฒนา(รอยละ 5) ในการประเมินครั้งที่ 1 จัดทํ า 
คํ ารับรองรวมกัน โดยระบุเกี่ยวกับงานที่จะมอบหมายและสิ่งที่ตองพัฒนาใหชัดเจนวาจะ
มอบหมายงานอะไร ผลผลิต/เปาหมายของผลงานที่คาดหวังจะตองไดมีอะไร และพัฒนา
เร่ืองใดบางและผลทีค่าดหวงัจากการพฒันาดงักลาวมอีะไร เชน ความรูทีใ่ชในการปฏบัิติงาน  
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน วิธีการพัฒนา ซึ่งอาจเปนการพัฒนาในงานเดิม การเปลี่ยนงาน 
การยายหนวยงานใหม การอบรมหลักสูตรตาง ๆ  และใหมีการลงชื่อรวมกันระหวางผูบังคับ
บัญชาที่ไดรับมอบหมาย กับผูรับการประเมิน

3.2.2 ในการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบัิตงิาน ครัง้ที ่ 2 ใหด ําเนนิ
การเชนเดียวกับการประเมินในครั้งที่ 1 ขาราชการที่อยูในกลุมที่ตองรับการพัฒนา 
(รอยละ 5)ในการประเมินครั้งที่ 1 ใหพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํ ารับรอง
ในการปฏิบัติงานที่ไดจัดทํ าไว โดยหนวยงานที่รับผิดชอบหรือผูประเมินติดตามผลการ
พฒันาโดยขอความเหน็หรอืการประเมนิจากผูเกีย่วของ เชน ผูรับผดิชอบการอบรม ผูสอนงาน 
วาผูรับการประเมินมีผลการพัฒนาเปนอยางไร เพื่อนํ ามาประกอบการประเมินผล

ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาตามเงื่อนไขที่ไดมีการ
ทํ าคํ ารับรองไววามีผลประเมินอยูในระดับใด และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการดังกลาวตามคํ ารับรองวาผานเกณฑการประเมินทุกรายการอยูในระดับดีหรือไม 
พรอมความเห็นในการประเมินเสนอตอผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา และให
เสนอผลการประเมินครั้งที่ 2 ของขาราชการที่อยูในกลุมที่ตองรับการพัฒนา(รอยละ 5)ใน
การประเมินครั้งที่ 1 ตอคณะกรรมการระดับกรม พิจารณาตอไป

3.3 คณะกรรมการระดับกรม พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ขาราชการที่อยูในกลุมที่ตองรับการพัฒนา(รอยละ 5)ในการประเมินครั้งที่ 1 เปนไปตามคํ า 
รับรองการปฏิบัติงานและเงื่อนไข ตามหลักเกณฑการประเมินที่กํ าหนด หรือไม
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3.3.1 หากผานเกณฑการประเมนิทีอ่ยูในระดบัดทีกุรายการ ใหถอืวาขาราชการ
ดังกลาวสามารถปฏิบัติงานตอไปได และแจงใหขาราชการผูนั้นทราบ

3.3.2 หากไมผานเกณฑตามคํ ารับรองในการปฏิบัติงานตามขอ 3.5.1 ซึ่งขา
ราชการผูนั้นไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปน
ที่พอใจของทางราชการได ใหสวนราชการแจงผลการประเมินใหขาราชการดังกลาวทราบ 
และพจิารณาสัง่ใหผูนัน้ออกจากราชการตามนยัมาตรา 114 (6) แหงพ.ร.บ. ระเบยีบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ

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