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 สำ�นักง�น ก.พ. ได้มีหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันย�ยน 
๒๕๕๒ แจ้งเวียนส่วนร�ชก�ร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร
ของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ โดยเร่ิมใช้ต้ังแต่รอบก�รประเมินวันท่ี ๑ ตุล�คม ๒๕๕๒ ถึงวันท่ี 
๓๑ มีน�คม ๒๕๕๓ เป็นต้นม� จนถึงปัจจุบันส่วนร�ชก�รได้ใช้ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติ
ร�ชก�รต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รดังกล่�วไปแล้ว ๘ รอบก�รประเมิน โดยในระยะแรก
สำ�นักง�น ก.พ. ได้จัดทำ�คู่มือเกี่ยวกับก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รเพื่อเผยแพร่
คว�มรู้เกี่ยวกับระบบบริห�รผลง�นและระบบประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รดังกล่�ว รวมทั้ง
หนังสือถ�ม-ตอบ เรื่อง ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำ�ถ�ม-คำ�ตอบ
ที่เกี่ยวข้องกับก�รเริ่มนำ�ระบบก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รไปใช้ รวมทั้งก�รดำ�เนินก�ร
ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่กำ�หนด และเทคนิควิธีก�รต่�งๆ ในเบื้องต้น   

 ในช่วงเวล�ที่ผ่�นม� สำ�นักง�น ก.พ. ได้ปรับขั้นตอนและแนวท�งก�รดำ�เนินก�ร
ที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รนำ�ระบบไปใช้ และได้รับคำ�ถ�มเพิ่มเติมจ�กหล�ยช่องท�ง เช่น 
กิจกรรมประชุมหรือสัมมน�เพื่อเผยแพร่คว�มรู้และให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ทั้งในส่วนกล�ง
และส่วนภูมิภ�ค ก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินก�รของส่วนร�ชก�รและจังหวัด ข้อห�รือ รวมทั้ง
เว็บไซต์สำ�นักง�น ก.พ. เป็นต้น จึงได้รวบรวมคำ�ถ�มดังกล่�วและนำ�ม�ตอบเพิ่มเติมไว้
ในหนังสือถ�ม-ตอบ เรื่องก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รเล่มที่สองนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยเผยแพร่คว�มรู้ คว�มเข้�ใจในก�รนำ�ระบบไปใช้เป็นแนวท�งดำ�เนินก�รได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ 

 สำ�นักง�น ก.พ. หวังเป็นอย่�งย่ิงว่� หนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์อย่�งย่ิงแก่ส่วนร�ชก�ร
และจังหวัด รวมท้ังผู้สนใจ และขอขอบคุณข้�ร�ชก�ร ส่วนร�ชก�รและจังหวัดท่ีได้ให้คว�มร่วมมือ
ในก�รให้ข้อมูลในก�รดำ�เนินก�รเป็นอย่�งดียิ่ง 

     สำานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
                       สำานักงาน ก.พ. 
                      พฤศจิกายน ๒๕๕๖
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ส่วนที่ ๑  บทนำ�        ๕ 

ส่วนที่ ๒  คำ�ถ�ม – คำ�ตอบ                 ๑๓

ส่วนที่ ๓  แหล่งค้นคว้�ข้อมูลเพิ่มเติม                                                ๓๕

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก                ๓๖
หนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันย�ยน ๒๕๕๒       
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของข้�ร�ชก�ร
พลเรือนส�มัญ

ภาคผนวก ข                ๔๗
หนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงห�คม ๒๕๕๕ 
เรื่อง ก�รปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก�รเลื่อนเงินเดือน



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

๑. ความหมายของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) หม�ยถึง 
กระบวนก�รดำ�เนินก�รอย่�งเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของส่วนร�ชก�ร
บรรลุเป้�หม�ย โดยก�รเช่ือมโยงเป้�หม�ยผลก�รปฏิบัติร�ชก�รในระดับองค์กร หน่วยง�น
และระดับบุคคลเข้�ด้วยกัน ซึ่งตั้งอยู่บนฐ�นกระบวนก�รคว�มต่อเนื่อง ตั้งแต่ ๑) ก�รว�งแผน
ก�รปฏิบัติง�นที่จะต้องทำ�ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับทิศท�งต�มยุทธศ�สตร์ขององค์กร 
๒) ก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นเพ่ือให้ผู้บังคับบัญช�กำ�กับ ดูแล ให้คำ�ปรึกษ�แก่ผู้ปฏิบัติง�น
อย่�งต่อเนื่อง ๓) ก�รพัฒน�ผลก�รปฏิบัติง�นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติง�นทำ�ง�นได้ดียิ่งขึ้น 
๔) ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รเพื่อวัดคว�มสำ�เร็จของง�น  โดยเทียบกับเป้�หม�ย
ที่กำ�หนดไว้ตั้งแต่แรก และ ๕) ก�รนำ�ผลที่ได้จ�กก�รประเมินไปประกอบก�รพิจ�รณ�
ตอบแทนคว�มดคีว�มชอบแก่ผู้ปฏิบัติง�น  

 นอกจ�กน้ี ระบบก�รบริห�รผลก�รปฏิบัติง�น ยังเป็นกระบวนก�รท่ีให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รมีส่วนร่วมระหว่�งผู้บังคับบัญช�กับผู้ปฏิบัติง�น ในก�รผลักดันผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร
ให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับทิศท�ง เป้�หม�ย ผลสัมฤทธิ์ต่อภ�รกิจของส่วนร�ชก�ร โดยมี
ก�รนำ�ตัวชี้วัดผลง�นหลัก (Key Performance Indicators - KPIs) ม�ใช้เป็นเครื่องมือ
กำ�หนดเป้�หม�ยก�รทำ�ง�นของบุคคลร่วมกัน ซ่ึงผู้บังคับบัญช�ส�ม�รถติดต�มผลก�รปฏิบัติง�น
ห�แนวท�งในก�รพัฒน�ผู้ปฏิบัติง�น และประเมินผลก�รปฏิบัติง�นต�มตัวชี้วัดผลง�นหลัก
ที่กำ�หนดนั้น ๆ เพื่อจะได้ให้สิ่งจูงใจสำ�หรับก�รเสริมสร้�งแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติง�นที่มี
ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รดี เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภ�รกิจของรัฐ ซึ่งระบบก�รบริห�รผลก�รปฏิบัติง�น
ประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังแผนภ�พที่ ๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ�

๕
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แผนÀาพที่ ๑ : กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 

๒. กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ประกอบ´้วย ๕ ขัéนตอนหลัก ´ังนีé

 ๒.๑ ขั้นตอนการวางแผน
       เป็นขั้นตอนในช่วงต้นรอบก�รประเมินที่ผู้บังคับบัญช�หรือผู้ประเมินจะได้มี
ก�รมอบหม�ยง�นให้แก่ผู้รับก�รประเมิน และร่วมกับผู้รับก�รประเมินว�งแผนก�รปฏิบัติ
ร�ชก�ร พร้อมทั้งกำ�หนดเป้�หม�ยผลก�รปฏิบัติร�ชก�รร่วมกันในลักษณะตัวชี้วัดและ
ค่�เป้�หม�ยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของง�นที่ค�ดหวังในรอบก�รประเมินนั้นๆ ทั้งนี้ ส�ม�รถ
ปรับเปลี่ยนต�มเป้�หม�ยและแผนง�นของหน่วยง�นหรือส่วนร�ชก�รได้ต�มคว�มจำ�เป็น

 ๒.๒ ขั้นตอนการติดตาม
       เป็นขั้นตอนในระหว่�งรอบก�รประเมินที่ผู ้บังคับบัญช�จะทำ�ก�รติดต�ม
คว�มก้�วหน้�ในก�รปฏิบัติร�ชก�ร เพื่อก�รกำ�กับดูแลก�รทำ�ง�นให้ได้ต�มเป้�หม�ย ทำ�ให้
ทร�บและแก้ไขปัญห�ข้อขัดข้องต่�งๆ ที่อ�จเกิดขึ้นในระหว่�งก�รปฏิบัติง�น อันจะทำ�ให้
ผลก�รปฏิบัติง�นเป็นไปต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ร่วมกัน

 ๒.๓ ขั้นตอนการพัฒนา
    เป็นขั้นตอนที่เป็นผลที่ได้จ�กก�รติดต�มผลก�รทำ�ง�น และเป็นก�รให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�ว่�ง�นท่ีทำ�อยู่น้ันต้องมีก�รปรับปรุงหรือพัฒน�
ก�รทำ�ง�นอย่�งไร และยังเป็นขั้นตอนที่ส�ม�รถกำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�ผู้ปฏิบัติง�น
ให้เหม�ะสมกับสภ�พก�รทำ�ง�นอีกด้วย

แผนÀาพที่ ๑ : กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

๖
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 ๒.๔ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
      เป็นข้ันตอนในช่วงส้ินรอบก�รประเมิน เพ่ือตรวจสอบคว�มสำ�เร็จของง�นอันเป็น
ผลม�จ�กก�รปฏิบัติง�นของผู้รับก�รประเมินร�ยนั้นๆ ว่�ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รในระหว่�ง
รอบก�รประเมินเป็นไปต�มผลสัมฤทธิ์หรือเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ต�มตัวชี้วัดผลง�นหลัก 
(KPIs) ที่ได้กำ�หนดไว้ตั้งแต่ต้นรอบก�รประเมินหรือไม่ เพียงใด ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น
ผลง�นที่ผู้ประเมินและผู้รับก�รประเมินร่วมกันกำ�หนด

 ๒.๕ ขั้นตอนการให้สิ่งจูงใจ 
      เป็นขั้นตอนที่นำ�ผลก�รประเมินในขั้นตอนก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร 
ม�พิจ�รณ�ให้สิ่งตอบแทนแก่บุคคลที่ได้มีก�รทุ่มเทก�รทำ�ง�นและได้ผลง�นที่ดีเกิดขึ้น
แก่หน่วยง�นหรือส่วนร�ชก�ร

 จ�กกระบวนก�รในระบบก�รบริห�รผลก�รปฏิบัติง�นในส่วนร�ชก�รต�มท่ีกล่�วม�แล้ว
ข้�งต้น ก.พ. ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รให้เหม�ะสมกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ของข้�ร�ชก�ร
ในส่วนร�ชก�รที่เรียกว่� “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ”  โดยมี
วัตถุประสงค์  คือ  ๑) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของฝ่�ยบริห�รในก�รกำ�กับติดต�มเพ่ือให้ส่วนร�ชก�ร
และจังหวัดส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยต�มวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พและเกิดประสิทธิผล และ ๒) เพื่อให้ผู้บังคับบัญช�นำ�ผลก�รประเมินก�รปฏิบัติ
ร�ชก�รไปใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�เล่ือนเงินเดือน และก�รให้เงินร�งวัลประจำ�ปีแก่ข้�ร�ชก�ร
พลเรือนส�มัญต�มหลักก�รของระบบคุณธรรม อันจะเป็นก�รสร้�งขวัญกำ�ลังใจและแรงจูงใจ
ในก�รพัฒน�ผลง�นของข้�ร�ชก�ร

๓. หลักการของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของข้�ร�ชก�รพลเรือน
ส�มัญต�มหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันย�ยน ๒๕๕๒ มีหลักก�ร
ที่สำ�คัญ ดังนี้ 

 ๓.๑ ให้ส่วนราชการยืดหยุ่นในการเลือกวิธีการ ได้แก่ 
       ๑) แบบประเมิน  โดย ก.พ. กำ�หนดเฉพ�ะแบบสรุปก�รประเมินผลก�รปฏิบัติ
ร�ชก�ร ให้มีส�ระไม่น้อยกว่�ที่ ก.พ. กำ�หนดในหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐  

๗



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

โดยส่วนร�ชก�รอ�จกำ�หนดเพ่ิมเติมจ�กท่ี ก.พ. กำ�หนดก็ได้ สำ�หรับแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของง�น และแบบประเมินพฤติกรรมก�รปฏิบัติร�ชก�รหรือสมรรถนะน้ัน ก.พ. ให้ส่วนร�ชก�ร
กำ�หนดเองได้ต�มคว�มเหม�ะสม
     ๒) น้ำาหนักองค์ประกอบ ในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร ก.พ. กำ�หนด 
อย่�งน้อย ๒ องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของง�นและพฤติกรรมในก�รปฏิบัติร�ชก�ร โดย
กำ�หนดว่�น้ำ�หนักผลสัมฤทธิ์ของง�นต้องไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ ๗๐ ซึ่งส่วนร�ชก�รอ�จกำ�หนด
ผลสัมฤทธิ์ของง�นร้อยละ ๗๐ และสมรรถนะร้อยละ ๓๐ หรืออ�จกำ�หนดผลสัมฤทธ์ิของง�น
ร้อยละ ๘๐ และสมรรถนะร้อยละ ๒๐ ก็ได้ และอ�จกำ�หนดองค์ประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม
ต�มคว�มเหม�ะสม
      ๓) ระดับผลการประเมิน  โดย ก.พ. กำ�หนดให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลก�รประเมิน
ออกเป็นอย่�งน้อย ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีม�ก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง แต่ส่วนร�ชก�ร
อ�จกำ�หนดให้แบ่งกลุ่มคะแนนม�กกว่� ๕ ระดับก็ได้ ทั้งนี้ ก�รกำ�หนดช่วงคะแนนในแต่ละ
ระดับของผลก�รประเมิน ให้เป็นดุลพินิจของส่วนร�ชก�ร แต่กลุ่มคะแนนต่ำ�สุดของระดับ
พอใช้ต้องไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ ๖๐

 ๓.๒ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยมีร�ยละเอียดดังนี้
       ๑) ก่อนเริ่มรอบก�รประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบก�รประเมินให้ส่วนร�ชก�ร
ระดับกรมหรือจังหวัด ประก�ศหลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รให้ข้�ร�ชก�ร
พลเรือนส�มัญในสังกัดทร�บโดยทั่วกัน
     ๒) ก�รพิจ�รณ�ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับก�รมอบหม�ยง�น ก�รประเมินผล
ก�รปฏิบัติร�ชก�ร และดัชนีชี้วัด หรือ หลักฐ�นบ่งชี้คว�มสำ�เร็จของง�นอย่�งเป็นรูปธรรม
      ๓) ให้ผู้ประเมินแจ้งผลก�รประเมินให้ผู้รับก�รประเมินทร�บเป็นร�ยบุคคล 
เพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้รับก�รประเมิน
       ๔) ให้มีคณะกรรมก�รกลั่นกรองผลก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร โดย
คณะกรรมก�รฯ มีหน้�ที่พิจ�รณ�เสนอคว�มเห็นเกี่ยวกับม�ตรฐ�นและคว�มเป็นธรรมของ
ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ 
       ๕) ให้มีระบบจัดเก็บข้อเท็จจริงจ�กผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร เพื่อในกรณีที่มี
ก�รร้องเรียนเกี่ยวกับผลก�รประเมินจะได้มีหลักฐ�นอ้�งอิงได้

๘



คู่มือ ถาม - ตอบ
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 ก�รดำ�เนินก�รต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มหนังสือ
สำ�นักง�น ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันย�ยน ๒๕๕๒ มีข้ันตอนก�รดำ�เนินก�รท่ีสำ�คัญ
ดังแสดงในต�ร�งที่ ๑

ตารางที่ ๑ : ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รของส่วนร�ชก�รเพื่อประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร 
และก�รเลื่อนเงินเดือนข้�ร�ชก�รต�ม กฎ ก.พ. ว่�ด้วยก�รเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒
สำ�หรับรอบก�รประเมินท่ี ๑ (๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค.) และรอบก�รประเมินท่ี ๒ (๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.)

 รอบ      / รอบ                                
วันที่โดยประมาณ กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ

     ภ�ยใน ๓๐ ก.ย./
     ภ�ยใน ๓๑ มี.ค.

ขั้นตอนที่ ๑: การเตรียมการ
๑. ฝ่ายบริหาร 
   - ทบทวนง�นในรอบก�รประเมินที่ผ่�นม� 
   - มอบหม�ยง�นให้ฝ่�ยบริห�รระดับรองลงม�
   - กำ�หนดเป้�หม�ยผลสำ�เร็จของง�นและแนวท�งเบื้องต้นของตัวชี้วัด
     (ต�มคำ�รับรอง) เพื่อถ่�ยทอดลงระดับสำ�นัก/ศูนย์/กอง/หน่วยง�น
   - ผอ.สำ�นัก/ศูนย์/กอง/หัวหน้�หน่วยง�น ตกลงตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย
      ร่วมกับฝ่�ยบริห�ร โดยมีหน่วยง�นด้�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล/กลุ่ม
     แผนง�น/ก.พ.ร. เป็นผู้สนับสนุนข้อมูล
   - อ�จจัดตั้งคณะทำ�ง�นที่ประกอบด้วยข้�ร�ชก�รจ�กสำ�นัก/ศูนย์/กอง/
      หน่วยง�นต่�งๆ เพื่อร่วมเสนอคว�มเห็นเกี่ยวกับแนวท�งก�รประเมินผล
     ร่วมกับหน่วยง�นด้�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล
๒. หน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
   - จัดทำ�แผนก�รดำ�เนินก�ร “ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รสำ�หรับรอบ
     ก�รประเมินท่ี ๑ (๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค.) และรอบก�รประเมินท่ี ๒ (๑ เม.ย. -
     ๓๐ ก.ย.)” และแจ้งเวียนให้สำ�นัก/ศูนย์/กอง/หน่วยง�นทร�บ
   - จัดทำ�ประเด็นและร�ยละเอียดเพ่ือเสนอฝ่�ยบริห�รของส่วนร�ชก�ร/จังหวัด 
     พิจ�รณ�กำ�หนดกรอบหลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร 
     ได้แก่ ๑) องค์ประกอบก�รประเมิน และสัดส่วนคะแนนแต่ละองค์ประกอบ 
     ๒) ระดับผลก�รประเมิน ๓) แบบฟอร์มที่ใช้ในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติ
     ร�ชก�ร ๔) จัดตั้งคณะกรรมก�รกลั่นกรองผลก�รประเมิน เป็นต้น

๙



คู่มือ ถาม - ตอบ
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 รอบ      / รอบ                                
วันที่โดยประมาณ กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ

     ภ�ยใน ๒๐ ต.ค./
     ภ�ยใน ๒๐ เม.ย.

ขั้นตอนที่ ๒: การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
                ราชการ  และแจ้งเวียนให้ข้าราชการทราบ
   - หน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล นำ�หลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมิน
     ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รที่ฝ่�ยบริห�รเห็นชอบแล้ว จัดทำ�เป็นประก�ศฯ และ
     แจ้งเวียนให้ข้�ร�ชก�รทร�บโดยทั่วกัน

     ภ�ยใน ๓๐ ต.ค./
     ภ�ยใน ๓๐ เม.ย.

     ภ�ยใน ๑๕ พ.ย./
     ภ�ยใน ๑๕ พ.ค.

ขั้นตอนที่ ๓: การจัดทำาตัวชี้วัดรายบุคคล
   - ผอ.สำานัก/ศูนย์/กอง/หัวหน้าหน่วยงาน ถ่�ยทอดตัวชี้วัดผลสำ�เร็จ
     ของง�น โดยตกลงตัวชี้วัดผลสำ�เร็จของง�นกับหัวหน้�ฝ่�ย/ง�น/กลุ่ม
     ระดับรองลงม� และอ�จมอบหม�ยเป็นล�ยลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญช�
     ระดับรองลงไปเป็นผู้ประเมินแทน
   - หัวหน้าฝ่าย/งาน/กลุ่ม ว�งแผนก�รทำ�ง�น มอบหม�ยง�น และตกลง
     ตัวชี้วัดผลสำ�เร็จของง�นร่วมกันกับผู้รับก�รประเมิน (จัดทำ�ตัวชี้วัดและ
     ค่�เป้�หม�ยระดับบุคคล)

หมายเหตุ  :  กรณีที่ก�รถ่�ยทอดตัวชี้วัดผลสำ�เร็จของง�นจ�กคำ�รับรอง
ก�รปฏิบัติร�ชก�รที่หัวหน้�ส่วนร�ชก�รต้องลงน�ม ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้
ภ�ยใน ๑๕ พ.ย. หรือไม่ทันในรอบก�รประเมินที่ ๑ ก็ให้พิจ�รณ�เนื้อง�นที่
กำ�หนดจะทำ�คำ�รับรองน้ันเป็นแนวท�งในก�รจัดทำ�ตัวชี้วัดผลสำ�เร็จของง�น
ไปก่อน ซึ่งห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงเนื้อห�ก็ส�ม�รถปรับปรุงเพิ่มเติมตัวชี้วัด
และค่�เป้�หม�ยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับตัวช้ีวัดต�มคำ�รับรองน้ันใหม่ให้เหม�ะสม
ต่อไป

     พ.ย. - ก.พ./
     พ.ค. - ส.ค.

ขั้นตอนที่ ๔: ผู้ประเมินแต่ละระดับ ติดตามและให้คำาปรึกษาแนะนำา
การปฏิบัติงานแก่ผู้รับการประเมิน ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยต�มที่ได้มี
ก�รตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นรอบก�รประเมิน พร้อมทั้งบันทึกพฤติกรรมใน
ก�รปฏิบัติง�นที่สังเกตได้ (สำ�นัก/ศูนย์/กอง/หน่วยง�น)

     ภ�ยในสัปด�ห์
     ที่ ๑-๒ ของมี.ค./
     
     ภ�ยในสัปด�ห์
     ที่ ๑-๒ ของ ก.ย.

ขั้นตอนที่ ๕: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและให้คะแนน
ผอ.สำานัก/ศูนย์/กอง/หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ประเมิน ประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของข้�ร�ชก�รในสังกัด

๑๐
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 รอบ      / รอบ                                
วันที่โดยประมาณ กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ

     สัปด�ห์ที่ ๒ ของ    
     มี.ค./
     สัปด�ห์ที่ ๒ ของ 
     ก.ย.

ขั้นตอนที่ ๖: พิจารณาผลคะแนนกับวงเงินงบประมาณ
   - หน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล คำ�นวณกรอบวงเงิน ๓% ของ
     เงินเดือนข้�ร�ชก�รสำ�หรับก�รเลื่อนเงินเดือน โดยคำ�นวณจ�กเงินเดือน
     ท่ีจ่�ยให้ข้�ร�ชก�ร ณ วันท่ี ๑ มี.ค. และวันท่ี ๑ ก.ย. เพ่ือจัดสรรให้สำ�นัก/
     ศูนย์/กอง/หน่วยง�น
  - หัวหน้าส่วนราชการ จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้สำ�นัก/ศูนย์/กอง/
     หน่วยง�น และในกรณีที่มีก�รกันวงเงินไว้เพื่อก�รบริห�ร ให้ผู้บริห�ร
     วงเงินกำ�หนดวงเงินก�รเลื่อนเงินเดือนและกำ�หนดหลักเกณฑ์และ
     เงื่อนไขก�รบริห�รวงเงินท่ีกันไว้ และต้องประก�ศหลักเกณฑ์ก�รกันวงเงิน
     ให้ข้�ร�ชก�รทร�บก่อนมีคำ�สั่งเลื่อนเงินเดือน
  - สำานัก/ศูนย์/กอง/หน่วยงาน นำ�คะแนนผลก�รประเมินม�พิจ�รณ�ร่วมกับ
     วงเงินเลื่อนเงินเดือนที่ได้รับจัดสรร เพื่อพิจ�รณ�ว่�ข้�ร�ชก�รในสังกัด
     ในแต่ละระดับผลก�รประเมินจะได้เลื่อนเงินเดือนร้อยละเท่�ใด
  - สำานัก/ศูนย์/กอง/หน่วยงาน ส่งผลก�รประเมินและผลก�รเลื่อนเงินเดือน
     เสนอผู้บังคับบัญช�ระดับเหนือขึ้นไปที่กำ�กับดูแลให้คว�มเห็น
  - สำานัก/ศูนย์/กอง/หน่วยงาน ส่งผลก�รประเมินที่ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�ก    
     ผู้บังคับบัญช�เหนือขึ้นไปที่กำ�กับดูแลให้หน่วยง�นด้�นบริห�รทรัพย�กร
     บุคคล

     สัปด�ห์ที่ ๓-๔
     ของเดือน มี.ค./
     สัปด�ห์ที่ ๓-๔ 
     ของเดือน ก.ย.

ขั้นตอนที่ ๗: เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผล
                 การปฏิบัติราชการ
๑. หน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  - รวบรวมผลก�รประเมินของทุกสำ�นัก/ศูนย์/กอง/หน่วยง�น 
     ส่งคณะกรรมก�รกลั่นกรองฯ
๒. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ
  - เสนอคว�มเห็นเกี่ยวกับภ�พรวมของผลก�รประเมินทั้งหมดต่อหัวหน้�
     ส่วนร�ชก�ร/ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด

     สัปด�ห์ที่ ๓-๔
     ของเดือน มี.ค./
     สัปด�ห์ที่ ๓-๔ 
     ของเดือน ก.ย.

ขั้นตอนที่ ๘: แจ้งผลการประเมิน 
  สำานัก/ศูนย์/กอง/หน่วยงาน
  - ผู้ประเมินแจ้งผลก�รประเมินร�ยบุคคล และให้ผู้รับก�รประเมินลงชื่อ
     รับทร�บในแบบสรุปก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร

๑๑



คÙ่มือ ¶าม - ตอบ
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 รอบ      / รอบ                                
วันที่โดยประมาณ กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ

     สัปด�ห์ที่ ๔    
     ของเดือน มี.ค./
     สัปด�ห์ที่ ๔ 
     ของเดือน ก.ย.

ขั้นตอนที่ ๙: การประกาศรายชื่อ และร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
   - ประก�ศร�ยชื่อผู้มีผลก�รปฏิบัติร�ชก�รในระดับดีเด่นและดีม�ก ทั้งนี้    
      ห�กส่วนร�ชก�รกำ�หนดระดับผลก�รประเมินเกินกว่� ๕ ระดับ ให้ประก�ศ
     ร�ยชื่อผู้มีผลก�รปฏิบัติร�ชก�รอยู่ในระดับสูงกว่�ระดับดีขึ้นไป 
  - ประก�ศร้อยละก�รเลื่อนเงินเดือนในแต่ระดับผลก�รประเมิน

      ๑ เม.ย.เป็นต้นไป/
     ๑ ต.ค. เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ ๑๐: ออกคำาสั่งเลื่อนเงินเดือนและแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
   - หัวหน้�ส่วนร�ชก�รออกคำ�สั่งเลื่อนเงินเดือน
   - แจ้งผลก�รเลื่อนเงินเดือนเพื่อให้ข้�ร�ชก�รทร�บเป็นก�รเฉพ�ะตัว

หมายเหตุ  * กรณีท่ีมีภ�รกิจเปล่ียนแปลงหรือมีก�รมอบหม�ยคว�มรับผิดชอบเพ่ิมเติมให้แก่
ผู้รับก�รประเมินภ�ยหลังระหว่�งรอบก�รประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับก�รประเมินตกลง
ปรับปรุงตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ยร่วมกันใหม่ได้ต�มคว�มเหม�ะสม

๑๒



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

ส่วนที่ ๒
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

(หนังสือสำานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒)

๑. ถาม  ส่วนร�ชก�ร/จังหวัด ส�ม�รถกำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รกลั่นกรองผลก�รประเมิน
   ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รในระดับสำ�นัก/กอง เพิ่มเติมได้หรือไม่

   ตอบ  ต�มหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันย�ยน ๒๕๕๒ 
   ได้กำ�หนดให้หัวหน้�ส่วนร�ชก�รระดับกรมหรือจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมก�รกลั่นกรองผล
   ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ อย่�งไรก็ต�ม ส่วนร�ชก�ร/
   จังหวัด อ�จแต่งตั้งคณะกรรมก�รกลั่นกรองผลก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รในระดับ  
   สำ�นัก/กอง เพ่ือพิจ�รณ�ในเบ้ืองต้นเก่ียวกับม�ตรฐ�นและคว�มเป็นธรรมของก�รประเมิน
   ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของข้�ร�ชก�รในสังกัดสำ�นัก/กอง ได้

๒. ถาม กรณีข้�ร�ชก�รร�ยหนึ่งปฏิบัติร�ชก�รในสำ�นัก ก เป็นเวล� ๒ เดือน และต่อม�
   ย�้ยไปปฏิบัติร�ชก�รในสำ�นัก ข เป็นเวล� ๔ เดือน เมื่อครบรอบก�รประเมิน จะใช้เฉพ�ะ
   ตัวชี้วัดจ�กสำ�นัก ข ได้หรือไม่ เนื่องจ�กมีระยะเวล�ทำ�ง�นม�กกว่�   

   ตอบ ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต้องพิจ�รณ�ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รท้ังหมดในรอบ
   ก�รประเมินทั้ง ๖ เดือน กรณีนี้ ผู้บังคับบัญช�สำ�นัก ก จะเป็นผู้ให้ข้อมูลและคว�มเห็น
   เกี่ยวกับผลก�รปฏิบัติร�ชก�รช่วงระยะเวล� ๒ เดือนที่ข้�ร�ชก�รร�ยนี้ปฏิบัติร�ชก�ร
   ที่สำ�นัก ก ต่อผู้บังคับบัญช�สำ�นัก ข และผู้บังคับบัญช�สำ�นัก ข ควรตกลงร่วมกันกับ
   ข้�ร�ชก�รร�ยนี้เกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย และน้ำ�หนักของตัวชี้วัดผลง�นที่จะใช้
   ประเมิน เพื่อให้เหม�ะสมกับระยะเวล�ในก�รปฏิบัติง�น 

คำ�ถ�ม - คำ�ตอบ

๑๓



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

๓. ถาม ส่วนร�ชก�รส�ม�รถเพิ่มร�ยละเอียดในแบบสรุปก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร
   ในส่วนท่ี ๕ : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ได้หรือไม่ เช่น ให้รองผู้ว่�ร�ชก�ร
    จังหวัดให้คว�มเห็นเกี่ยวกับผลก�รประเมินร่วมกับผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด เป็นต้น

   ตอบ  ส่วนร�ชก�รส�ม�รถเพ่ิมร�ยละเอียดในแบบสรุปก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร
   ได้ ต�มข้อ ๖ ของหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันย�ยน ๒๕๕๒ 
   ที่ระบุว่�ส่วนร�ชก�รอ�จปรับเนื้อห�ในแบบสรุปก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รให้
   เหม�ะสมกับลักษณะง�นก็ได้ แต่ต้องมีส�ระไม่น้อยกว่�ในแบบฟอร์มที่ ก.พ. กำ�หนด

๔. ถาม  ห�กข้�ร�ชก�รไม่พึงพอใจผลก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร จะส�ม�รถดำ�เนินก�ร
   ได้อย่�งไรบ้�ง 

   ตอบ  ในเบื้องต้นควรปรึกษ�ห�รือทำ�คว�มเข้�ใจและขอคำ�ชี้แจงจ�กผู้บังคับบัญช�ก่อน 
    เพ่ือให้เกิดคว�มเข้�ใจและคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งกัน โดยผู้บังคับบัญช�ต้องให้โอก�ส
    พร้อมรับฟังปัญห�และชี้แจงอย่�งเป็นธรรม แต่ห�กยังคงมีคว�มคับข้องใจ ไม่ประสงค์
   จะปรึกษ�ห�รือ หรือไม่ได้รับคำ�ชี้แจง หรือได้รับคำ�ชี้แจงแต่ไม่เป็นที่พอใจ ก็ส�ม�รถ
   ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญช�ช้ันเหนือข้ึนไปต�มลำ�ดับ หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมก�รพิทักษ์
   ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)  ซึ่งกฎ ก.พ.ค. ว่�ด้วยก�รร้องทุกข์และก�รพิจ�รณ�วินิจฉัย
   เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำ�หนดขั้นตอนดำ�เนินก�รและผู้มีอำ�น�จวินิจฉยัร้องทุกข์ไว ้
   ซึ่งห�กต้องก�รใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศ�ลปกครองต้องทำ�ก�รร้องทุกข์ต�มกระบวนก�ร
   ดังกล่�วก่อน มิฉะนั้น ศ�ลก็จะสั่งจำ�หน่�ยคดี

๕. ถาม  ก�รกำ�หนดช่วงคะแนนในแต่ละระดับค่�เป้�หม�ยท่ีเป็นม�ตรฐ�นควรมีหลักอย่�งไร  

   ตอบ เจตน�รมณ์ของระบบบริห�รผลก�รปฏิบัติร�ชก�รที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ ต้องก�ร
    ให้มีระบบก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รที่ทำ�ให้ก�รประเมินโปร่งใส เป็นธรรม และ   
    สร้�งคว�มยืดหยุ่น เพื่อให้ส่วนร�ชก�รส�ม�รถดำ�เนินก�รได้คล่องตัวขึ้น หลักเกณฑ์
   และวิธีก�รประเมินต�มหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันย�ยน 
    ๒๕๕๒ จึงกำ�หนดเป็นม�ตรฐ�นขั้นต่ำ� และให้ส่วนร�ชก�รใช้ดุลพินิจเลือกเทคนิควิธีก�ร
   ให้สอดคล้องต�มลักษณะง�นของแต่ละหน่วยง�นท่ีปฏิบัติง�นแตกต่�งกัน ดังน้ัน ส่วนร�ชก�ร
   จึงเลือกกำ�หนดช่วงคะแนนในแต่ละระดับต�มคว�มเหม�ะสม โดยอ�จให้แต่ละสำ�นัก/กอง 

๑๔



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

     กำ�หนดช่วงคะแนนเอง หรือให้ทุกสำ�นัก/กองกำ�หนดช่วงคะแนนที่เท่�กันก็ได้ โดยก�ร    
   แบ่งกลุ่มช่วงคะแนนแต่ละระดับควรจำ�แนกคว�มแตกต่�งระหว่�งผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร
   ของข้�ร�ชก�รได้ต�มคว�มเป็นจริง

๖. ถาม  ส่วนร�ชก�รส�ม�รถพิจ�รณ�ไม่ประก�ศร�ยชื่อผู้มีผลก�รปฏิบัติร�ชก�รอยู่ในระดับ
    ดีเด่นและดีม�กได้หรือไม่ เนื่องจ�กเห็นว่�จะทำ�ให้ข้�ร�ชก�รเกิดคว�มแตกแยก และ
   เสียขวัญกำ�ลังใจ 

    ตอบ  หนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันย�ยน ๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๖) 
   กำ�หนดให้ ผู้ประเมินประก�ศร�ยช่ือข้�ร�ชก�รที่มีผลก�รปฏิบัติร�ชก�รอยู่ในระดับดีเด่น
    และดีม�กในที่เปิดเผยให้ทร�บโดยทั่วกัน โดยมีเจตน�รมณ์เพื่อเป็นก�รยกย่องชมเชย  
   และสร้�งแรงจูงใจให้ข้�ร�ชก�รพัฒน�ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รในรอบก�รประเมินต่อไปให้
   ดีขึ้น นอกจ�กนี้ ก�รประก�ศร�ยชื่อดังกล่�วยังช่วยให้เกิดก�รตรวจสอบก�รประเมินของ
    ผู้บังคับบัญช� ซ่ึงจะส่งเสริมให้เกิดคว�มโปร่งใส ผู้บังคับบัญช�ต้องพร้อมช้ีแจงและอธิบ�ย
    ผลก�รประเมินของทุกคน ส่งผลให้ผู้บังคับบัญช�ต้องประเมินให้ตรงต�มผลก�รปฏิบัติง�นจริง 
    เป็นไปต�มตัวชี้วัดและม�ตรฐ�นที่กำ�หนด ซึ่งจะลดคว�มแตกแยกของข้�ร�ชก�รใน
    ส่วนร�ชก�รได้

๗. ถาม  ค่�เป้�หม�ยต�มตัวชี้วัดจะกำ�หนดให้เป็นจุดทศนิยมได้หรือไม่

   ตอบ ส�ม�รถกำ�หนดให้เป็นจุดทศนิยมได้ ข้ึนอยู่กับลักษณะง�น ตัวอย่�งตัวช้ีวัดท่ีกำ�หนด
   ระดับค่�เป้�หม�ยเป็นจุดทศนิยม เช่น ร้อยละของคว�มสำ�เร็จก�รเบิกจ่�ยเงินงบประม�ณ
    ต�มแผนปฏิบัติก�รและแผนก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ มีก�รกำ�หนด
   ค่�เป้�หม�ยในแต่ละระดับดังต�ร�งที่ ๒ นี้

ระดับ ๑   ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕

ร้อยละ
๙๓.๐๐ ลงไป

ร้อยละ
๙๓.๐๐ – ๙๓.๙๙

ร้อยละ
๙๔.๐๐ – ๙๔.๙๙

ร้อยละ
๙๕.๐๐ – ๙๕.๙๙

ร้อยละ ๙๖ ขึ้นไป

๑๕



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

หรือ ร้อยละคว�มผิดพล�ดของก�รจัดส่งหนังสือร�ชก�ร มีก�รกำ�หนดค่�เป้�หม�ยในแต่ละ
ระดับ ดังต�ร�งที่ ๓

ระดับ ๑   ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕

ม�กกว่�ร้อยละ ๔.๐๐ ๓.๐๐ - ๓.๙๙  ๒.๐๐ – ๒.๙๙  ๑.๐๐ - ๑.๙๙  ๐.๐๐

๘. ถาม  หน่วยง�นก�รเจ้�หน้�ท่ีส�ม�รถปรับแก้คะแนนผลก�รประเมินท่ีสำ�นัก/กอง ส่งไปให้
   ได้หรือไม่

   ตอบ หนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันย�ยน ๒๕๕๒ ไม่ได้กำ�หนด
    ให้หน่วยง�นก�รเจ้�หน้�ท่ีมีอำ�น�จในก�รปรับแก้ไขคะแนนผลก�รประเมิน ก�รดำ�เนินก�ร
   ดังกล่�วจึงไม่เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด  
 หลักก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร คือ ในแต่ละรอบก�รประเมินให้ผู้ประเมิน  
   และผู้รับก�รประเมินกำ�หนดข้อตกลงร่วมกัน ในระหว่�งรอบก�รประเมินให้ผู้ประเมินให้
   คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ผู้รับก�รประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒน� และในก�รประเมินผล 
   ก�รปฏิบัติร�ชก�รในแต่ละคร้ังให้ผู้ประเมินแจ้งผลให้ผู้รับก�รประเมินทร�บเป็นร�ยบุคคล 
   ดังน้ัน ผลก�รประเมินจึงเป็นเร่ืองท่ีผู้ประเมินและผู้รับก�รประเมินได้พิจ�รณ�ทำ�คว�มเข้�ใจ
   ร่วมกัน ห�กมีก�รปรับปรุงแก้ไขก็ต้องแจ้งให้ผู้รับก�รประเมินทร�บ และส�ระของก�รแก้ไข
   อ�จเกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงค่�เป้�หม�ยเนื่องจ�กก�รเปลี่ยนแปลงภ�รกิจ นโยบ�ย
   เปล่ียนแปลง หรือมีข้อมูลร�ยละเอียดของผลง�นเพ่ิมเติม เป็นต้น ซ่ึงมีผลต่อผลก�รประเมิน
   ไว้เดิม

๙. ถาม  กรณีท่ีผู้ประเมินได้ดำ�เนินก�รแจ้งผลก�รประเมินให้ผู้รับก�รประเมินรับทร�บแล้ว 
   และได้สรุปผลก�รประเมินส่งให้ผู้บังคับบัญช�เหนือขึ้นไปพิจ�รณ�ลงน�ม แต่ห�กผู้บังคับ
   บัญช�เหนือขึ้นไปมีคว�มเห็นต่�ง จะส�ม�รถปรับแก้คะแนนได้หรือไม่ 

   ตอบ  หลังจ�กท่ีผู้ประเมินได้ดำ�เนินก�รแจ้งผลก�รประเมินให้ผู้รับก�รประเมินรับทร�บแล้ว 
     แต่ห�กผู้บังคับบัญช�เหนือข้ึนไปมีคว�มเห็นต่�งจ�กผู้ประเมิน ก็ส�ม�รถปรับแก้คะแนนได้   
   โดยจะต้องอธิบ�ยเหตุผลหรือแสดงหลักฐ�นที่ชัดเจนประกอบคว�มเห็น และควรปรึกษ�
   ห�รือร่วมกับผู้ประเมินเพื่อพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของผลก�รประเมินอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ 

๑๖



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

     ผู้ประเมินควรแจ้งเหตุผลดังกล่�วให้ผู้รับก�รประเมินได้รับทร�บด้วย ซ่ึงจะเป็นก�รสร้�ง
     คว�มเข้�ใจและคว�มสัมพันธ์อันดีต่อกัน

๑๐. ถาม  กรณีหัวหน้�ส่วนร�ชก�รเป็นผู้รับผิดชอบง�นด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล  
     ของส่วนร�ชก�รโดยตรง ดังนั้น หัวหน้�ส่วนร�ชก�รจะทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นกรรมก�ร 
     ในคณะกรรมก�รกลั่นกรองผลก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร ได้หรือไม่ 

     ตอบ  ก�รกำ�หนดให้รองหัวหน้�ส่วนร�ชก�รผู้รับผิดชอบง�นด้�นก�รบริห�รทรัพย�กร
     บุคคลของส่วนร�ชก�รเป็นประธ�นกรรมก�รนั้น มีเจตน�รมณ์เพื่อทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�
     กลั่นกรอง และเสนอคว�มเห็นเกี่ยวกับก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รในภ�พรวมของ
     ส่วนร�ชก�รให้มีม�ตรฐ�นและคว�มเป็นธรรม  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�ของ
     หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร ดังนั้น จึงต้องแต่งตั้งรองหัวหน้�ส่วนร�ชก�รให้เป็นประธ�น
     กรรมก�ร ในคณะกรรมก�รกล่ันกรองผลก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของข้�ร�ชก�ร
     พลเรือนส�มัญของส่วนร�ชก�ร

๑๑. ถาม  ในกรณีที่ส่วนร�ชก�รไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผล
     ก�รปฏิบัติร�ชก�รจะส�ม�รถใช้หลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินฯ เดิม โดยไม่ต้องมี
     ก�รจัดทำ�ประก�ศหลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รใหม่ ได้หรือไม่ 

     ตอบ  หนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันย�ยน ๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๑) 
     กำ�หนดว่� “ก่อนเริ่มรอบก�รประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบก�รประเมินให้ส่วนร�ชก�ร
     ระดับกรมหรือจังหวัด ประก�ศหลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รให้
     ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญในสังกัดทร�บโดยทั่วกัน” ดังนั้น ส่วนร�ชก�รจึงควรประก�ศ
     หลักเกณฑ์ฯ ทุกรอบก�รประเมิน แม้ว่�จะไม่มีก�รเปล่ียนแปลงเน้ือห�ส�ระของหลักเกณฑ์ฯ 
     ก็ต�ม
      ท้ังน้ี ควรจัดทำ�ประก�ศหลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต้ังแต่
     ต้นรอบก�รประเมิน เพื่อเป็นแนวท�งในก�รจัดทำ�ข้อตกลงระหว่�งผู้ประเมินและผู้รับ
     ก�รประเมินล่วงหน้�น่ันเอง และยังช่วยในก�รสร้�งคว�มโปร่งใสในกระบวนก�รดำ�เนินก�ร
     อีกด้วย

๑๗
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๑๒. ถาม  ถ้�ผู้ประเมินและผู้รับก�รประเมินไม่ได้มีก�รตกลงร่วมกันว่�จะนำ�ผลก�รทดสอบ
     ภ�ษ�อังกฤษม�เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร แต่เมื่อสิ้นรอบ
     ก�รประเมิน ผู้ประเมินจะนำ�ตัวชี้วัดเกี่ยวกับผลก�รทดสอบภ�ษ�อังกฤษม�ประเมิน
     ได้หรือไม่

     ตอบ  หลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร ต�มหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. 
     ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันย�ยน ๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๒) กำ�หนดว่� “ในแต่ละรอบ
     ก�รประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับก�รประเมินจะต้องกำ�หนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ
     ก�รมอบหม�ยง�นและก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร...”  ซึ่งในกรณีดังกล่�ว ห�ก
      ผู้ประเมินจะนำ�ผลก�รทดสอบภ�ษ�อังกฤษม�เป็นตัวช้ีวัดหน่ึงในก�รประเมิน ก็ควรแจ้ง
      ให้ผู้รับก�รประเมินทร�บและทำ�ก�รตกลงร่วมกันในช่วงต้นรอบก�รประเมิน 

๑๓. ถาม  กรณีท่ีข้�ร�ชก�รได้ล�คลอดบุตรต้ังแต่วันท่ี ๒ เมษ�ยน – ๓๐ มิถุน�ยน (มีระยะ
      เวล� ๙๐ วัน) จะต้องกำ�หนดตัวชี้วัดระดับบุคคลอย่�งไร และจะได้รับก�รประเมิน
     โดยนับระยะเวล� ๖ เดือน หรือประเมินเฉพ�ะช่วงที่กลับม�ทำ�ง�น (เดือนกรกฎ�คม – 
      เดือนกันย�ยน) แล้วจะได้รับก�รเลื่อนเงินเดือนหรือไม่

     ตอบ  ให้ผู้บังคับบัญช�และข้�ร�ชก�รร�ยน้ีร่วมกันตกลงตัวช้ีวัดผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร
     ของรอบก�รประเมินนั้นในช่วงเวล�ที่กลับม�ปฏิบัติร�ชก�ร (เดือนกรกฎ�คม – เดือน
      กันย�ยน) โดยผู้บังคับบัญช�จะต้องประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มตัวช้ีวัดท่ีได้ตกลง
     กันไว้ และจะได้รับก�รพิจ�รณ�เล่ือนเงินเดือนต�มผลก�รประเมิน ซ่ึงเป็นไปต�มกฎ ก.พ. 
      ว่�ด้วยก�รเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘ (๙) (ข) ท่ีกำ�หนดว่�ข้�ร�ชก�รพลเรือน
     ส�มัญซึ่งจะได้รับก�รพิจ�รณ�เลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี ้
     “ในครึ่งปีที่แล้วม�ต้องมีเวล�ปฏิบัติร�ชก�ร โดยมีวันล�ไม่เกินยี่สิบส�มวันทำ�ก�ร แต่
     ไม่รวมถึงวันล�คลอดบุตร ไม่เกินเก้�สิบวัน” 

๑๘
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๑๔. ถาม กรณีที่ผู้รับก�รประเมินไปปฏิบัติร�ชก�รในหน่วยง�นอื่นภ�ยในส่วนร�ชก�ร
     เดียวกันระหว�่งรอบก�รประเมนิ เช่น ปฏิบัติร�ชก�รที่กองวิจัยตั้งแต่วันที่ ๑ เมษ�ยน 
     ถึง ๓๑ พฤษภ�คม และได้รับมอบหม�ยให้ไปปฏิบัติร�ชก�รในกองกล�ง ตั้งแต่วันที่ ๑ 
     มิถุน�ยน ถึง ๓๐ กันย�ยน ผู้บังคับบัญช�ในหน่วยง�นใดจะเป็นผู้ประเมินผลก�รปฏิบัติ
     ร�ชก�รและบริห�รวงเงินก�รเลื่อนเงินเดือน

     ตอบ  ในกรณีข้�ร�ชก�รร�ยนี้ เดิมปฏิบัติร�ชก�รที่กองวิจัยและได้รับมอบหม�ย
     ให้ไปปฏิบัติร�ชก�รที่กองกล�งเป็นเวล� ๔ เดือนของรอบก�รประเมิน ดังนั้น ต้องให้
     ผู้บังคับบัญช�กองกล�งท่ีข้�ร�ชก�รไปปฏิบัติร�ชก�รเกินกว่�ก่ึงหน่ึงของรอบก�รประเมิน 
     เป็นผู้ประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รและบริห�รวงเงินก�รเลื่อนเงินเดือน โดยให้
      ผู้บังคับบัญช�กองวิจัยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญช�น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของรอบก�รประเมิน 
     (๑ เมษ�ยน ถึง ๓๑ พฤษภ�คม) เป็นผู้ให้ข้อมูลและคว�มเห็นเก่ียวกับผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร
     และพฤติกรรมในก�รปฏิบัติร�ชก�รเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของผู้บังคับบัญช�ที่เป็น
      ผู้ประเมินในรอบก�รประเมินนั้น ซึ่งเป็นไปต�มข้อ ๑ ของหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ที่   
     นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงห�คม ๒๕๕๕  

๑๕. ถาม กรณีที่ข้�ร�ชก�รได้รับมอบหม�ยให้ไปช่วยร�ชก�รหรือปฏิบัติร�ชก�รใน
      ส่วนร�ชก�รอื่นเกินกึ่งหนึ่งของรอบก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร เช่น น�ย ก เป็น
     ข้�ร�ชก�รในสังกัดกรมก�รปกครอง มีคำ�สั่งให้ไปช่วยร�ชก�รที่กรมส่งเสริมก�รปกครอง
     ท้องถิ่น ส่วนร�ชก�รใดจะทำ�หน้�ที่ประเมินและแจ้งผลก�รประเมิน

     ตอบ  กรณีนี้เป็นกรณีต�มข้อ ๑ ของหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ 
     ลงวันที่ ๓๐ สิงห�คม ๒๕๕๕ เช่นเดียวกันกับข้อ ๑๔ แต่เป็นก�รสั่งให้ไปช่วยร�ชก�ร
     ต่�งกรมกัน หน่วยง�นที่ข้�ร�ชก�รไปช่วยร�ชก�รหรือปฏิบัติร�ชก�ร คือ กรมส่งเสริม
     ก�รปกครองท้องถิ่น จะต้องทำ�หน้�ที่ประเมินและแจ้งผลก�รประเมินก�รปฏิบัติร�ชก�ร
     ของข้�ร�ชก�รร�ยดังกล่�ว ทั้งนี้ ให้นำ�อัตร�เงินเดือนของน�ย ก ไปคำ�นวณรวมเป็น
     วงเงินก�รเล่ือนเงินเดือนและบริห�รวงเงินในกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถ่ิน แล้วส่งผล
     ก�รพิจ�รณ�เลื่อนเงินเดือนให้กรมก�รปกครองต้นสังกัดเป็นผู้ออกคำ�สั่งเลื่อนเงินเดือน

๑๙
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๑๖. ถาม  น�ย ก  เป็นข้�ร�ชก�รสังกัดกรมก�รแพทย์ ได้โอนไปปฏิบัติร�ชก�รท่ีกรมอน�มัย 
     เมื่อวันที่ ๕ มีน�คม ๒๕๕๖ เมื่อสิ้นรอบก�รประเมิน หน่วยง�นใดจะเป็นผู้ประเมินผล
     ก�รปฏิบัติร�ชก�รและออกคำ�สั่งเลื่อนเงินเดือนของน�ย ก

     ตอบ  ในกรณีนี้ น�ย ก ได้โอนไปปฏิบัติร�ชก�รหลังวันที่ ๑ มีน�คม ๒๕๕๖ ดังนั้น 
     กรมก�รแพทย์ซึ่งเป็นส่วนร�ชก�รเดิมก่อนก�รโอนจะต้องเป็นผู้ประเมินผลก�รปฏิบัติ
     ร�ชก�รของ น�ย ก และนำ�อัตร�เงินเดือนของน�ย ก ไปคำ�นวณรวมเป็นวงเงินก�รเล่ือน
     เงินเดือนและบริห�รวงเงินก�รเลื่อนเงินเดือนที่กรมก�รแพทย์ และกรมก�รแพทย์ต้อง
     ส่งผลก�รพิจ�รณ�ก�รเลื่อนเงินเดือนของน�ย ก ให้กรมอน�มัย เพื่อออกคำ�สั่งเลื่อน
     เงินเดือนของน�ย ก ท้ังน้ี เป็นไปต�มข้อ ๒ ของหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ 
      ลงวันที่ ๓๐ สิงห�คม ๒๕๕๕ 

๑๗. ถาม  สำ�นัก/กองจะมอบหม�ยให้มีผู้ประเมินหล�ยระดับเน่ืองจ�กเป็นหน่วยง�นขน�ดใหญ่
     ได้อย่�งไรบ้�ง
 
      ตอบ ส�ม�รถทำ�ได้ต�มท่ี ก.พ. กำ�หนด โดยในหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ 
      ลงวันที่ ๓ กันย�ยน ๒๕๕๒ ต�มข้อ ๒ (๑๑) ประกอบ ข้อ ๒ (๔) (๕) และ (๗) ซึ่ง  
      ต้องมีก�รมอบหม�ยเป็นล�ยลักษณ์อักษร  โดยก�รมอบหม�ยหรือกำ�หนดบทบ�ท
     ผู้บังคับบัญช�แต่ละระดับให้ชัดเจนว่�ผู้บังคับบัญช�ระดับใดเป็นผู้ประเมิน เช่น สำ�นัก ก 
     มีก�รจัดโครงสร้�งส่วนร�ชก�รให้มีหน่วยง�นภ�ยในเป็นกลุ่มง�น และภ�ยในกลุ่มง�น
      แบ่งเป็นฝ่�ย โดยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักมอบหม�ยให้หัวหน้�กลุ่มง�น เป็นผู้ประเมิน
     หัวหน้�ฝ่�ย และให้หัวหน้�ฝ่�ย เป็นผู้ประเมินข้�ร�ชก�รในฝ่�ยก็ได้

๑๘. ถาม  ส่วนร�ชก�รจะส�ม�รถกำ�หนดตัวชี้วัดกล�งไปให้หน่วยง�นที่ปฏิบัติง�นในพื้นที่ 
      ได้หรือไม่ 

     ตอบ  ส่วนร�ชก�รอ�จกำ�หนดตัวชี้วัดกล�งเพื่อให้เกิดม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�นและ
      คว�มยืดหยุ่นไปพร้อมกันได้ เช่น กำ�หนดตัวชี้วัดกล�งที่เป็นตัวชี้วัดบังคับ หรือ
      ตัวชี้วัดกล�งที่หล�กหล�ยและให้หน่วยง�นเลือกจ�กตัวชี้วัดกลุ่มนี้ให้เหม�ะสมกับ  
      ลักษณะง�นและพ้ืนท่ีก็ได้ ท้ังน้ี ตัวช้ีวัดกล�งของตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยก�ร ส่วนใหญ่

๒๐
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      จะกำ�หนด “ร้อยละของก�รเบิกจ่�ยเงินงบประม�ณ” โดยใช้วิธีก�รถ่�ยทอดตัวชี้วัดจ�ก
      คำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รของหัวหน้�ส่วนร�ชก�รลงสู่ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก/กอง 
     ต�มลำ�ดับ
     ข้อพึงระวังคือ ห�กกำ�หนดตัวชี้วัดกล�งและบังคับใช้ในลักษณะเดียวกันหมด
     ทุกหน่วยง�น ทุกพ้ืนท่ี อ�จมีข้อจำ�กัดในก�รดำ�เนินก�รของบ�งพ้ืนท่ี ดังน้ัน ตัวช้ีวัดกล�ง
     อ�จกำ�หนดค่�เป้�หม�ยที่แตกต่�งกันต�มคว�มเหม�ะสมของลักษณะง�น หรือปัจจัย
     ก�รทำ�ง�นในแต่ละพื้นที่
   
๑๙. ถาม  จำ�นวนตัวชี้วัดควรมีจำ�นวนเท่�ใด และแต่ละตัวควรกำ�หนดน้ำ�หนักเท่�ใดจึงจะ
     เหม�ะสม
   
     ตอบ  ในก�รกำ�หนดตัวชี้วัดที่จะใช้ในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รควรมีจำ�นวน
     ที่เหม�ะสมอยู่ระหว่�ง ๔ - ๗ ตัว แต่ไม่ควรเกิน ๑๐ ตัว เพื่อให้มีตัวชี้วัดที่ครอบคลุม
     มิติในก�รประเมินที่สำ�คัญๆ ได้ และไม่เป็นภ�ระยุ่งย�กต่อก�รประเมินม�กเกินไป  
     นอกจ�กนี้ ตัวชี้วัดในก�รประเมินแต่ละตัวควรมีน้ำ�หนักไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๑๐ โดย
     พิจ�รณ�จ�กปริม�ณง�น ผลกระทบและคว�มสำ�เร็จของง�นนั้นๆ ต่อผลง�นของ
     หน่วยง�นหรือองค์กร และเวล�ท่ีใช้ในง�นน้ัน ๆ เม่ือเทียบกับง�นอ่ืน ๆ ท้ังน้ี เป็นไปต�ม
     ที่ผู้ประเมินและผู้รับก�รประเมินตกลงร่วมกันในแต่ละรอบก�รประเมิน
 
๒๐. ถาม ผู้บังคับบัญช�ควรจะดำ�เนินก�รอย่�งไร เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนของข้�ร�ชก�ร     
     ในประเด็นท่ีว่�ไม่เคยทร�บหรือไม่มีก�รทำ�คว�มตกลงเก่ียวกับตัวช้ีวัดและค่�เป้�หม�ย
     ร่วมกับผู้บังคับบัญช�ในรอบก�รประเมินนั้น ๆ   

     ตอบ  หนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันย�ยน ๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๒) 
     กำ�หนดให้ในแต่ละรอบก�รประเมิน ผู้ประเมินและผู้รับก�รประเมินกำ�หนดข้อตกลง
     ร่วมกันเก่ียวกับก�รมอบหม�ยง�นและก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร กำ�หนดตัวช้ีวัด
     และค่�เป้�หม�ย หรือหลักฐ�นบ่งชี้คว�มสำ�เร็จร่วมกัน จึงถือเป็นบทบ�ทหน้�ที่ของ
     ผู้ประเมินที่ต้องตกลงตัวชี้วัดร่วมกับผู้รับก�รประเมินในทุกรอบก�รประเมิน ดังนั้น 
      ผู้ประเมินจึงควรมีก�รส่ือส�ร พูดคุย ปรึกษ�ห�รือ และว�งแผนก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้รับ
     ก�รประเมินตั้งแต่ต้นรอบก�รประเมิน เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจที่ตรงกันและป้องกันไม่ให้

๒๑
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     เกิดปัญห�ข้อร้องเรียน ทั้งนี้ ควรมีข้อตกลงร่วมกันเป็นล�ยลักษณ์อักษร โดยอ�จนำ�
     แบบฟอร์มที่สำ�นักง�น ก.พ. กำ�หนด หรือส่วนร�ชก�รกำ�หนดแบบฟอร์มต�มข้อตกลง
     ร่วมกันใหม่ก็ได้

๒๑. ถาม  ผู้ปฏิบัติง�นเป็นผู้กำ�หนดตัวชี้วัดของตนเอง จึงกำ�หนดตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย     
     ที่ส�ม�รถดำ�เนินก�รให้สำ�เร็จได้ง่�ย  ในกรณีน้ีผู้บังคับบัญช�จะมีวิธีก�รในก�รปรับปรุง
     ให้ตัวช้ีวัดและค่�เป้�หม�ยของผู้ปฏิบัติง�นมีคว�มท้�ท�ยหรือมีคว�มเหม�ะสมกับหน้�ท่ี
     คว�มรับผิดชอบของตำ�แหน่งได้อย่�งไร

     ตอบ หนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันย�ยน ๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๒) 
     กำ�หนดให้ในแต่ละรอบก�รประเมิน ผู้ประเมินและผู้รับก�รประเมินกำ�หนดข้อตกลง
     ร่วมกันเก่ียวกับก�รมอบหม�ยง�นและก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร กำ�หนดตัวช้ีวัด 
     หรือหลักฐ�นบ่งชี้คว�มสำ�เร็จร่วมกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้�ที่ของผู้บังคับบัญช� ที่ต้อง
     ร่วมกับผู้ปฏิบัติง�นกำ�หนดตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ยที่เหม�ะสม เพื่อร่วมกันผลักดัน
     ผลผลิตและผลลัพธ์ในก�รทำ�ง�นต�มบทบ�ทหน้�ที่ คว�มรับผิดชอบและงบประม�ณท่ี
      ได้รับก�รจัดสรร โดยทั่วไปค่�เป้�หม�ยที่เป็นม�ตรฐ�นของก�รปฏิบัติง�นจะกำ�หนดไว้
      ในระดับ ๓ และกำ�หนดค่�เป้�หม�ยที่ท้�ท�ยในระดับ ๕ เพื่อให้เกิดก�รจำ�แนก
      คว�มแตกต่�งของผลง�นและให้ผู้ปฏิบัติง�นมีคว�มพย�ย�มในก�รพัฒน�ม�ตรฐ�น
      ก�รทำ�ง�น ห�กกำ�หนดค่�เป้�หม�ยที่ต่ำ�เกินไป จะทำ�ให้ก�รแยกแยะผู้ปฏิบัติง�น
      ระดับดีเด่นกับระดับต่ำ�ลงม�ได้ย�กขึ้น ผู้ปฏิบัติง�นจะไม่ได้ใช้คว�มส�ม�รถอย่�งเต็มที ่
      และส่งผลให้ส่วนร�ชก�รข�ดก�รพัฒน�ง�นในอน�คต 

๒๒. ถาม  ลักษณะง�นบ�งอย่�งเมื่อนำ�ม�กำ�หนดตัวชี้วัดแล้วทำ�ให้ได้คะแนนเต็มหมด 
      เนื่องจ�กเป็นง�นที่ต้องทำ�ต�มขั้นตอนที่กำ�หนดและผิดพล�ดไม่ได้ เช่น คว�มถูกต้อง
      ของก�รเบิกจ่�ยเงิน เป็นต้น ปัญห�นี้จะแก้ไขได้อย่�งไร

     ตอบ  ก�รกำ�หนดตัวชี้วัดมีหล�ยประเภททั้งในด้�นปริม�ณ ด้�นคุณภ�พ ด้�นเวล� 
     และด้�นคว�มคุ้มค่� ดังนั้น ก�รกำ�หนดตัวชี้วัดในลักษณะง�นเช่นนี้ อ�จพิจ�รณ�
     เลือกวัดในด้�นของเวล� เช่น คว�มรวดเร็วของก�รเบิกจ่�ยเงิน หรือด้�นคุณภ�พ เช่น 
      ระดับประสิทธิภ�พของก�รเบิกจ่�ยเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในก�รพัฒน�ง�น
      ของตนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

๒๒
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๒๓. ถาม  ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ยร�ยบุคคลจำ�เป็นต้องถ่�ยทอดม�จ�กคำ�รับรองก�รปฏบิัติ
      ร�ชก�รเท่�นั้นหรือไม่

      ตอบ  ตัวชี้วัดร�ยบุคคลส�ม�รถกำ�หนดจ�กง�นต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร 
      ง�นต�มแผนปฏิบัติร�ชก�ร ง�นต�มหน้�ที่คว�มรับผิดชอบหลัก และง�นต�มที่ได้รับ
      มอบหม�ยเป็นพิเศษ ซึ่งตัวชี้วัดต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รเป็นส่วนหนึ่งของง�น
      ต�มแผนปฏิบัติร�ชก�ร ดังนั้น จึงไม่จำ�เป็นที่ตัวชี้วัดร�ยบุคคลจะม�จ�กคำ�รับรอง
      ก�รปฏิบัติร�ชก�รเท่�น้ัน ข้ึนอยู่กับง�นที่ข้�ร�ชก�รแต่ละคนได้รับมอบหม�ยให้ปฏิบัติ 
      ทั้งนี้ ง�นที่ได้รับมอบหม�ยอ�จสอดคล้องกับคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รหรือไม่ก็ได้

๒๔. ถาม  ในระหว่�งรอบก�รประเมิน มีเหตุที่อ�จทำ�ให้ไม่ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยต�ม
      ตัวชี้วัดได้ จะมีวิธีก�รแก้ไขอย่�งไร

      ตอบ  ส�ม�รถปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและ/หรือค่�เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ได้ ห�กเกิดจ�ก
      ส�เหตุท่ีไม่ส�ม�รถควบคุมได้ เช่น มีก�รเปลี่ยนแปลงหน้�ที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติง�น 
      หรือมีก�รปรับเปลี่ยนแผนง�น ภ�รกิจ แนวนโยบ�ยภ�ยในส่วนร�ชก�ร หรือปัจจัย
      สภ�พแวดล้อมมีก�รเปล่ียนแปลง แต่ควรยึดถือหลักก�รสำ�คัญ คือ จะไม่มีก�รปรับเปล่ียน
      ตัวช้ีวัดและ/หรือค่�เป้�หม�ยด้วยเหตุของก�รไม่ส�ม�รถปฏิบัติร�ชก�รให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ
      ต�มที่ตกลงกันได้

๒๕. ถาม  ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ยของผู้ใต้บังคับบัญช�ต้องสัมพันธ์กับตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย
      ของผู้บังคับบัญช�หรือไม่

      ตอบ ตัวช้ีวัดและค่�เป้�หม�ยของผู้บังคับบัญช�และผู้ใต้บังคับบัญช� ควรมีคว�มสัมพันธ์
      และเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน  เน่ืองจ�กเป้�หม�ยและตัวช้ีวัดผลง�นของผู้ใต้บังคับบัญช�
      ควรสอดรับหรือสะท้อนภ�ระหน้�ท่ีท่ีต้องทำ�ให้สำ�เร็จ เพ่ือผลักดันให้เป้�หม�ยก�รปฏิบัติ
      ร�ชก�รของผู้บังคับบัญช�บรรลุผลด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ยของ
      ผู้ใต้บังคับบัญช�จะเป็นตัวเดียวกันกับผู้บังคับบัญช� หรือแบ่งส่วนจ�กตัวชี้วัดและ
      ค่�เป้�หม�ยของผู้บังคับบัญช�ก็ได้

๒๓



คู่มือ ถาม - ตอบ
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๒๖. ถาม ห�กส่วนร�ชก�รมีก�รกำ�หนดสัดส่วนน้ำ�หนักขององค์ประกอบผลสัมฤทธ์ิของง�น 
      เป็นร้อยละ ๗๐ หม�ยคว�มว่�น้ำ�หนักรวมของทุกตัวช้ีวัดจะต้องเป็นร้อยละ ๗๐ ด้วยหรือไม่

      ตอบ ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร กำ�หนดให้มีก�รประเมินอย่�งน้อย ๒ องค์ประกอบ 
      คือ ผลสัมฤทธิ์ของง�น และพฤติกรรมก�รปฏิบัติร�ชก�ร (สมรรถนะ) โดยน้ำ�หนัก
      องค์ประกอบผลสัมฤทธิ์ของง�นต้องไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๗๐ แต่ก�รกำ�หนดน้ำ�หนักของ
      ตัวช้ีวัดเป็นคนละส่วนกับก�รกำ�หนดน้ำ�หนักขององค์ประกอบผลสัมฤทธ์ิของง�น ดังน้ัน 
      ก�รกำ�หนดน้ำ�หนักของตัวชี้วัดทุกตัวเมื่อรวมกันแล้วต้องเท่�กับร้อยละ ๑๐๐ 

๒๗. ถาม จะทำ�อย่�งไรเพื่อลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รระหว่�ง
      ผู้ปฏิบัติง�นในส�ยวิช�ก�รและส�ยสนับสนุน โดยส�ยสนับสนุนส�ม�รถบรรลุค่�เป้�หม�ย
      ต�มตัวชี้วัดได้ง่�ยกว่�ผู้ปฏิบัติง�นในส�ยวิช�ก�ร ทำ�ให้ได้คะแนนผลก�รประเมินที่
     สูงกว่� 

      ตอบ ก�รกำ�หนดตัวชี้วัดผลก�รปฏิบัติร�ชก�รเป็นก�รกำ�หนดข้อตกลงร่วมกันระหว่�ง
      ผู้ปฏิบัติง�นกับผู้บังคับบัญช�ซึ่งต้องกำ�หนดให้สอดคล้องกับภ�รกิจหลัก หน้�ที่
      คว�มรับผิดชอบ หรือง�นที่มอบหม�ยให้ผู้ปฏิบัติง�นดำ�เนินก�ร ซึ่งย่อมแตกต่�งกัน
      ต�มหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบท่ีแท้จริง และลักษณะง�นท่ีปฏิบัติของแต่ละประเภทตำ�แหน่ง
      และระดับตำ�แหน่ง  ดังนั้น  จึงไม่ใช่ประเด็นเรื่องคว�มเหลื่อมล้ำ�ในก�รประเมินผล
      ก�รปฏิบัติร�ชก�รของตำ�แหน่งในส�ยง�นที่ต่�งกัน แต่เป็นประเด็นที่ต้องพิจ�รณ�
      เกี่ยวกับผลง�นที่ทำ�ได้จริงเมื่อเทียบกับค่�เป้�หม�ยหรือคว�มสำ�เร็จของง�นที่ค�ดหวัง
      จ�กก�รปฏิบัติง�นในตำ�แหน่งนั้น ๆ

๒๔



คู่มือ ถาม - ตอบ
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๒๘. ถาม ส่วนร�ชก�รแห่งหน่ึง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกำ�หนดตัวช้ีวัดให้มีก�รวัดง�นท้ัง ๓ ด้�น 
      ได้แก่ ๑) ง�นต�มยุทธศ�สตร์ ๒) ง�นต�มภ�รกิจหลัก และ ๓) ง�นมอบหม�ยพิเศษ 
      โดยกำ�หนดน้ำ�หนักง�นมอบหม�ยพิเศษไว้ร้อยละ ๒๐ และให้เป็นตัวชี้วัดบังคับสำ�หรับ
      ข้�ร�ชก�รในสังกัดทุกคน กรณีท่ีข้�ร�ชก�รไม่ได้รับมอบหม�ยง�นพิเศษ จะมีแนวท�ง
      ปฏิบัติอย่�งไร 

      ตอบ  ก�รกำ�หนดตัวชี้วัดเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่�งผู้บังคับบัญช�กับผู้ปฏิบัติง�น
      เพื่อวัดคว�มสำ�เร็จของง�นที่ผู้ปฏิบัติง�นได้รับมอบหม�ยในแต่ละรอบก�รประเมิน ห�ก
      ในท�งปฏิบัติ ข้�ร�ชก�รบ�งร�ยอ�จไม่ได้รับมอบหม�ยง�นพิเศษก็ไม่จำ�เป็นต้อง
      กำ�หนดตัวชี้วัดนี้ ดังนั้น ควรพิจ�รณ�ปรับค่�น้ำ�หนักตัวชี้วัดในง�นต�มภ�รกิจหลัก 
      และง�นต�มยุทธศ�สตร์ให้สอดคล้องและเหม�ะสมกับก�รปฏิบัติง�นจริง โดยต้องคำ�นึงถึง
      ปริม�ณง�นและคุณภ�พของง�นท่ีสอดคล้องกับค่�ของง�นต�มระดับตำ�แหน่งด้วย ทั้งนี้ 
      ตำ�แหน่งประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน ควรมอบหม�ยภ�รกิจให้ใกล้เคียงกันด้วย

๒๙. ถาม  ห�กผู้ปฏิบัติง�นไม่ส�ม�รถปฏิบัติง�นให้บรรลุค่�เป้�หม�ยต�มตัวชี้วัดที่ได้ทำ�
      ข้อตกลงกันไว้ ส่งผลให้คะแนนผลก�รประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง จะทำ�อย่�งไร

       ตอบ  ต�มหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๒๔ มีน�คม ๒๕๕๒ เร่ือง 
      กฎ ก.พ. ว่�ด้วยก�รสั่งให้ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญออกจ�กร�ชก�รกรณีไม่ส�ม�รถ
      ปฏิบัติร�ชก�รให้มีประสิทธิภ�พและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔ กำ�หนดให้
      ผู้บังคับบัญช�แจ้งผลก�รประเมินแก่ข้�ร�ชก�รที่มีผลก�รประเมินก�รปฏิบัติร�ชก�ร
     ในระดับท่ีต้องให้ได้รับก�รพัฒน�ปรับปรุงตนเอง และให้ข้�ร�ชก�รร�ยดังกล่�วทำ�คำ�ม่ัน
      ในก�รพัฒน�ปรับปรุงตนเอง โดยกำ�หนดเป้�หม�ยให้ชัดเจนเพื่อใช้ในก�รประเมินผล
      ก�รปฏิบัติร�ชก�ร ทั้งนี้ ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รและก�รพัฒน�ปรับปรุง
      ตนเองของข้�ร�ชก�รต�มกรณีนี้ให้มีระยะเวล�ไม่เกินส�มรอบก�รประเมิน ดังตัวอย่�ง
      ต�มแผนภ�พที่ ๒

๒๕
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 จ�กแผนภ�พ น�ยณรงค์ ได้รับคะแนนผลก�รประเมินในรอบก�รประเมินที่ ๒/๒๕๕๕ 
ร้อยละ ๕๕ ซึ่งอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ผู้บังคับบัญช�และน�ยณรงค์จะต้องร่วมกันทำ�คำ�มั่น
ในก�รพัฒน�ปรับปรุงตนเอง โดยผู้บังคับบัญช�จะต้องมอบหม�ยง�นท่ีค�ดหวังให้น�ยณรงค์
มีก�รพัฒน�ปรับปรุงตนเอง รวมทั้งคว�มรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำ�เป็นในก�รปฏิบัติง�น
ที่จะต้องพัฒน�ให้ดีขึ้นภ�ยในระยะเวล� ๖ เดือน (รอบก�รประเมินที่ ๑/๒๕๕๖) เมื่อครบ
รอบก�รประเมิน ปร�กฏว่�น�ยณรงค์ ได้รับผลก�รประเมินร้อยละ ๕๘ ซ่ึงต่ำ�กว่�ร้อยละ ๖๐ 
อีก ในกรณีนี้ น�ยณรงค์ จะมี ๓ ท�งเลือก คือ ท�งเลือกท่ี  ๑  ห�กประสงค์จะออกจ�ก
ร�ชก�ร ก็ให้ยื่นคำ�ขอต่อหัวหน้�ส่วนร�ชก�รเพื่อสั่งให้ออกต�มกฎ ก.พ. ว่�ด้วยก�รสั่ง
ให้ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญออกจ�กร�ชก�ร กรณีไม่ส�ม�รถปฏิบัติร�ชก�รให้มีประสิทธิภ�พ
และเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งก�รออกกรณีนี้จะได้รับบำ�เหน็จบำ�น�ญเหตุทดแทน
ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร หรือ  ๒  เข้�รับก�รพัฒน�ปรับปรุงตนเอง 
โดยทำ�คำ�มั่นในก�รพัฒน�ปรับปรุงตนเองในครั้งที่  ๒  (รอบก�รประเมินที่ ๒/๒๕๕๖) หรือ   
 ๓  หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร สั่งให้ออกจ�กร�ชก�รต�มกฎ ก.พ. นี้ โดยได้รับบำ�เหน็จบำ�น�ญ
เหตุทดแทนฯ

๒๖

แผนÀาพที่ ๒ :  การãห้ออก¨ากราชการกรณีäม่สามาร¶ปฏิบัติราชการ
  ãห้มีประสิทธิÀาพและเกิ´ประสิทธิผล
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        กรณีเลือกท�งเลือกที่  ๒  เมื่อน�ยณรงค์ทำ�คำ�มั่นในก�รพัฒน�ปรับปรุงตนเองใน
คร้ังท่ี ๒ แล้ว ปร�กฏว่�ผลก�รประเมินในรอบก�รประเมินท่ี ๒/๒๕๕๖ ได้ร้อยละ ๖๕ น�ยณรงค์
ก็จะได้รับก�รเลื่อนเงินเดือนต�มผลก�รประเมิน แต่ห�กว่�น�ยณรงค์ได้ผลก�รประเมิน
ต่ำ�กว่�ร้อยละ ๖๐ อีก หัวหน้�ส่วนร�ชก�รก็สั่งให้น�ยณรงค์ออกจ�กร�ชก�รต�มกฎ ก.พ. 
ว่�ด้วยก�รสั่งให้ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญออกจ�กร�ชก�ร กรณีไม่ส�ม�รถปฏิบัติร�ชก�ร
ให้มีประสิทธิภ�พและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้

        อย่�งไรก็ดี ผู้บังคับบัญช�และผู้ปฏิบัติง�นควรร่วมกันพิจ�รณ�ห�ส�เหตุของปัญห�
ที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญห�ให้ตรงต�มส�เหตุ เช่น ห�กเกิดจ�กคว�มรู้คว�มส�ม�รถของผู้ใต้
บังคับบัญช� ผู้บังคับบัญช�ก็ควรต้องพัฒน� สอนง�น ติดต�มง�นและให้คว�มช่วยเหลือ 
แนะนำ�เพื่อให้ง�นบรรลุเป้�หม�ยที่กำ�หนด และห�กเกิดจ�กก�รกำ�หนดตัวชี้วัดที่ย�กเกินไป
ทำ�ให้ง�นมีโอก�สสำ�เร็จได้ย�กหรือเป็นผลจ�กปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ก็ควรพิจ�รณ�ปรับ
ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ยในก�รประเมินครั้งต่อไปให้เหม�ะสมยิ่งขึ้น    

๓๐. ถาม ก�รนำ�พฤติกรรมก�รปฏิบัติร�ชก�รหรือสมรรถนะม�เป็นส่วนหน่ึงของก�รประเมิน
     ผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร มีวัตถุประสงค์อย่�งไร

     ตอบ สมรรถนะ หม�ยถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลม�จ�กคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ 
     ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทำ�ให้บุคคลสร้�งผลง�นได้โดดเด่นในองค์ก�ร ดังนั้น 
      ก�รประเมินสมรรถนะจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้�ร�ชก�รแสดงพฤติกรรมที่จะ
     ส่งผลให้ง�นสำ�เร็จ หรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในส่วนร�ชก�ร รวมท้ัง นำ�ผลก�รประเมิน
     ไปใช้ในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�ร โดยผู้ประเมินและผู้รับก�รประเมินร่วมกันวิเคร�ะห์
     พฤติกรรมหรือสมรรถนะเพ่ือห�คว�มจำ�เป็นในก�รพัฒน�ร�ยบุคคลเม่ือส้ินรอบก�รประเมิน 
     ก�รประเมินสมรรถนะจึงช่วยให้ข้�ร�ชก�รทร�บจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง ส่ิงท่ีต้องได้รับ
     ก�รพัฒน� และมีก�รว�งแผนพัฒน�ท่ีเหม�ะสม รวมท้ังได้รับก�รส่งเสริมให้แสดงพฤติกรรม
     ท่ีพึงประสงค์โดยก�รให้ร�งวัลในรูปแบบต่�ง ๆ เช่น ก�รเล่ือนเงินเดือน และก�รยกยอ่ง  
     ชมเชย เป็นต้น 

๒๗
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๓๑. ถาม  ก�รกำ�หนดพฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะ ผู้บังคับบัญช�และผู้ใต้บังคับบัญช�
     ต้องมีก�รตกลงร่วมกันหรือไม่ อย่�งไร

     ตอบ ส่วนร�ชก�รจะเป็นผู้กำ�หนดพฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะ ซึ่งจะต้องเป็นไปต�ม
     บทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของประเภทตำ�แหน่ง ส�ยง�น และระดับตำ�แหน่ง 
     ซึ่งเป็นไปต�มหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันย�ยน ๒๕๕๒ 
     อย่�งไรก็ต�ม ผู้บังคับบัญช�และผู้ใต้บังคับบัญช�ต้องมีก�รตกลงร่วมกันและอธิบ�ย
     ร�ยละเอียดพฤติกรรมท่ีค�ดหวังในก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มที่ส่วนร�ชก�รกำ�หนดไว้เพื่อ
     ให้เกิดคว�มเข้�ใจที่ตรงกัน

๓๒. ถาม  ก�รประเมินสมรรถนะเป็นน�มธรรมและประเมินได้ย�ก จะมีหลักในก�รประเมิน   
     อย่�งไร เพื่อให้ผลก�รประเมินตรงต�มคว�มเป็นจริง ลดก�รใช้ดุลพินิจของผู้ประเมิน 
     และผลเป็นที่ยอมรับ

     ตอบ ก�รประเมินสมรรถนะเน้นพฤติกรรมท่ีผู้ปฏิบัติง�นแสดงออกในระหว่�งก�รปฏิบัติ
     ร�ชก�รในแต่ละรอบก�รประเมิน ซ่ึงส่งผลต่อคว�มสำ�เร็จในก�รปฏิบัติง�น ก�รประเมิน
     สมรรถนะจึงให้คว�มสำ�คัญกับพฤติกรรมที่แสดงออกจริงและประเมินโดยเปรียบเทียบ
     กับพฤติกรรมบ่งช้ีต�มท่ีส่วนร�ชก�รกำ�หนด ซึ่งก�รประก�ศร�ยละเอียดของพฤติกรรม
     บ่งชี้และวิธีก�รประเมินล่วงหน้�ก่อนก�รประเมินและให้ผู้ประเมินทำ�คว�มเข้�ใจถึง
     พฤติกรรมที่ค�ดหวังจ�กผู้รับก�รประเมินตั้งแต่เริ่มรอบก�รประเมิน จะช่วยให้ผู้รับ
     ก�รประเมินเข้�ใจคว�มค�ดหวังและแสดงพฤติกรรมที่ผู้ประเมินต้องก�รได้ รวมทั้ง
     ก�รบันทึกพฤติกรรมตลอดรอบก�รประเมินจะช่วยลดอคติที่อ�จเกิดขึ้นในก�รประเมิน
     และลดก�รใช้ดุลพินิจของผู้ประเมินได้อีกด้วย

๓๓. ถาม  วันล�กรณีต่�งๆ นำ�ม�พิจ�รณ�เป็นส่วนหน่ึงของก�รประเมินสมรรถนะได้หรือไม่

     ตอบ  ห�กส่วนร�ชก�รต้องก�รนำ�พฤติกรรมก�รล�ม�เป็นส่วนหนึ่งในก�รประเมิน
     ผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร อ�จนำ�ม�กำ�หนดเป็นองค์ประกอบสมรรถนะ โดยกำ�หนดเป็น
     พฤติกรรมบ่งชี้ในสมรรถนะตัวใดตัวหนึ่ง หรืออ�จกำ�หนดเป็นองค์ประกอบอื่นๆ ก็ได้ 
     โดยพิจ�รณ�ให้น้ำ�หนักองค์ประกอบต�มคว�มเหม�ะสม และเม่ือพิจ�รณ�ในภ�พรวมแล้ว

๒๘
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     องค์ประกอบเรื่องผลสัมฤทธิ์ของง�นจะต้องไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๗๐ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มรอบ
     ก�รประเมินหรือในช่วงเร่ิมรอบก�รประเมินส่วนร�ชก�รต้องประก�ศให้ข้�ร�ชก�รในสังกัด
     ทร�บโดยทั่วกัน

๓๔. ถาม  ผู้ประเมินนำ�คะแนนสมรรถนะม�ใช้เพื่อเพิ่มหรือลดคะแนนผลก�รประเมินผล
     ก�รปฏิบัติร�ชก�รของผู้รับก�รประเมิน ทำ�ให้ก�รประเมินไม่เป็นต�มคว�มเป็นจริง จะแก้ไข
     ปัญห�นี้ได้อย่�งไร

     ตอบ  ก�รประเมินสมรรถนะน้ันนอกจ�กจะใช้เพ่ือประโยชน์ในก�รพิจ�รณ�เล่ือนเงินเดือน
     แล้วยังเป็นประโยชน์สำ�หรับก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รอย่�งมีทิศท�ง เพื่อให้ข้�ร�ชก�รมี
     พฤติกรรมท่ีส่งผลต่อคว�มสำ�เร็จของง�นและเป็นไปต�มคว�มค�ดหวังของผู้บังคับบัญช�
     และหน่วยง�น ดังนั้น ห�กผู้ประเมินใช้ช่องท�งก�รประเมินสมรรถนะสำ�หรับปรับเพิ่ม
     หรือลดคะแนนผลก�รประเมิน  ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จ�กก�รประเมินสมรรถนะ 
     ซึ่งนอกจ�กจะทำ�ให้ผู้รับก�รประเมินเสียขวัญกำ�ลังใจ รู้สึกถึงคว�มไม่โปร่งใสและ   
    ไม่เป็นธรรมของผู้ประเมินแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อก�รทำ�ง�นและคว�มสำ�เร็จของ
     หน่วยง�นในระยะย�ว ผู้ประเมนิจึงควรทำ�คว�มเข้�ใจถึงประโยชน์ดังกล่�วและประเมิน
     สมรรถนะอย่�งจริงจัง และเมื่อพิจ�รณ�จ�กแบบสรุปก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร 
     ส่วนที่ ๓ แผนพัฒน�ก�รปฏิบัติร�ชก�รร�ยบุคคล ต�มหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ที ่
     นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันย�ยน ๒๕๕๒ แล้ว ก�รประเมินคว�มรู้ ทักษะ และ
     สมรรถนะท่ีต้องได้รับก�รพัฒน� เป็นหน้�ท่ีท่ีผู้บังคับบัญช�จะต้องดำ�เนินก�รเพ่ือส่งเสริม
     และพัฒน�ให้ผู้ใต้บังคับบัญช�ส�ม�รถปฏิบัติร�ชก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยร่วมมือ
     กับหน่วยง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคลในก�รพัฒน�ต�มผลก�รประเมินต่อไป

๓๕. ถาม ก�รประเมินสมรรถนะของข้�ร�ชก�รจะทำ�ให้เกิดก�รประเมินที่เป็นม�ตรฐ�น และ
     ตรงต�มคว�มส�ม�รถของผู้ปฏิบัติง�นที่แท้จริงได้อย่�งไร

     ตอบ ก�รประเมินสมรรถนะเป็นก�รประเมินพฤติกรรมที่แสดงออก โดยธรรมช�ติแล้ว
     เป็นก�รประเมินที่ย�ก เนื่องจ�กคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเป็นเรื่องที่เป็นน�มธรรม 
     ซึ่งก�รประเมินสมรรถนะที่เป็นม�ตรฐ�นส�ม�รถทำ�ให้เกิดขึ้นได้ ดังนี้

๒๙
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    ๑) บทบ�ทของหน่วยง�นก�รเจ้�หน้�ที่ โดยก�รจัดทำ�ร�ยละเอียดสมรรถนะ 
     พฤติกรรมบ่งชี้ที่เหม�ะสมกับส�ยง�นและระดับตำ�แหน่ง รวมทั้งต้องมีก�รประก�ศ
     ร�ยละเอียดสมรรถนะและวิธีก�รประเมินสมรรถนะท่ีส่วนร�ชก�รจัดทำ�ข้ึนก่อนก�รประเมิน
            ๒) บทบ�ทของผู้ประเมิน ผู้ประเมินควรทำ�คว�มเข้�ใจถึงพฤติกรรมที่ค�ดหวัง
     จ�กผู้รับก�รประเมินตั้งแต่เริ่มรอบก�รประเมิน ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับก�รประเมินเข้�ใจ
     คว�มค�ดหวังและแสดงพฤติกรรมที่ผู้ประเมินต้องก�รได้ และขณะเดียวกันผู้ประเมิน
     ก็จะมีแนวท�งที่ชัดเจนในก�รประเมินพฤติกรรม ส่งผลให้ก�รประเมินของผู้ประเมิน
     แต่ละคนเป็นม�ตรฐ�นที่ใกล้เคียงกัน นอกจ�กนี้ ห�กผู้ประเมินมีก�รบันทึกพฤติกรรม
     ของผู้รบัก�รประเมินดว้ยก็จะช่วยลดอคติที่อ�จเกิดขึ้นในก�รประเมินและลดก�รใช้
     ดุลพินิจของผู้ประเมินได้ ทำ�ให้ผลก�รประเมินตรงต�มพฤติกรรมท่ีแสดงออกจริงม�กข้ึน
    ทั้งนี้ ก�รประเมินสมรรถนะจะส�ม�รถสะท้อนพฤติกรรมท่ีค�ดหวัง และพฤติกรรม
     ท่ีเกิดขึ้นจริงได้ในแต่ละรอบก�รประเมิน จ�กก�รวิเคร�ะห์ร่วมกันระหว่�งผู้ประเมิน
     และผู้รับก�รประเมินเพ่ือจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รปฏิบัติร�ชก�รร�ยบุคคล โดยมีร�ยละเอียด
     ในแบบสรุปผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร ต�มหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี 
     ๓ กันย�ยน ๒๕๕๒

๓๖. ถาม  ก.พ. กำ�หนดม�ตรฐ�นสมรรถนะท่ีจำ�เป็นสำ�หรับตำ�แหน่งโดยกำ�หนดไว้ ๕ ระดับ 
     ก�รประเมินข้�ร�ชก�รระดับชำ�น�ญก�รจะมีก�รประเมินระดับของสมรรถนะไม่ถึง
     ระดับ ๕ และจะไม่มีโอก�สที่จะประเมินได้คะแนนเต็ม ใช่หรือไม่

     ตอบ  หนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ กันย�ยน ๒๕๕๒ 
     ได้กำ�หนดระดับสมรรถนะไว้ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทตำ�แหน่ง ส�ยง�น 
     และระดับตำ�แหน่ง เช่น ข้�ร�ชก�รประเภทวิช�ก�ร ระดับปฏิบัติก�ร กำ�หนดให้ต้องมี
     ระดับสมรรถนะอยู่ที่ระดับ ๑  ระดับชำ�น�ญก�ร อยู่ที่ระดับ ๒ ระดับชำ�น�ญก�รพิเศษ 
     อยู่ที่ระดับ ๓ ระดับเชี่ยวช�ญ อยู่ที่ระดับ ๔ และระดับทรงคุณวุฒิ อยู่ที่ระดับ ๕  
     ส่วนก�รจะได้คะแนนประเมินสมรรถนะเต็มหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่�ข้�ร�ชก�รร�ยนั้น
     ได้แสดงพฤติกรรมท่ีสะท้อนสมรรถนะต�มประเภทตำ�แหน่ง ส�ยง�น และระดับตำ�แหน่ง
     ของตนหรือไม่ ตัวอย่างเช่น นางศรีสุดา ดำารงตำาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     ระดับชำานาญการ ซึ่งถูกคาดหวังว่าต้องมีสมรรถนะเรื่องการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับ ๒ 
     ดังนั้น ในการประเมิน ผู้ประเมินจะนำาพฤติกรรมที่ระบุไว้ในพจนานุกรมสมรรถนะเรื่อง    

๓๐



คÙ่มือ ¶าม - ตอบ
àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ àÅ‹Á·Õè ò

     การมุ่งผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับที่ ๑ - ๒ มาเปนเกณฑ์ในการพิจารณาว่านางศรีสุดา
     แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะระดับ ๒ หรือไม่ 
              ในกรณีนี้ จะขออธิบ�ยวิธีก�รประเมินโดยก�รใช้ม�ตรวัดสมรรถนะแบบ Rating  
     โดยก�รพิจ�รณ�สัดส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมที่ค�ดหวัง ซึ่งม�ตรวัด
     แบบนี้ใช้ประเมินว่�น�งศรีสุด�ได้แสดงสมรรถนะต�มที่ปร�กฏในพจน�นุกรมสมรรถนะ
     ม�กน้อยเพียงใด คิดเป็นสัดส่วนม�กน้อยอย่�งไรเม่ือเทียบกับระดับพฤติกรรมท่ีค�ดหวัง 
     ซ่ึงถ้�น�งศรีสุด�แสดงพฤติกรรมท่ีค�ดหวังม�กก็จะได้คะแนนประเมินท่ีสูง ดังต�ร�งท่ี ๔

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน

น้อยกว่�ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๐-๗๐ ร้อยละ ๗๑-๘๐ ร้อยละ ๘๑-๙๐ ร้อยละ ๙๑-๑๐๐

          ก�รพิจ�รณ�ขอบเขตพฤติกรรมสมรรถนะที่ใช้ในก�รประเมินน�งศรีสดุ�ส�ม�รถ
     แสดงให้เห็นดังแผนภ�พที่ ๓ และต�ร�งที่ ๕

แผนÀาพที่ ๓ : การพิ¨ารณาขอบเขตการประเมินสมรร¶นะ

๓๑
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ตารางท่ี ๕ : สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) มี ๕ ระดับ ดังนี้

  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

ระดับที่ ๑ : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี
     • พย�ย�มทำ�ง�นในหน้�ที่ให้ถูกต้อง
     • พย�ย�มปฏิบัติง�นให้แล้วเสร็จต�มกำ�หนดเวล�
     • ม�นะอดทน ขยันหมั่นเพียรในก�รทำ�ง�น
     • แสดงออกว่�ต้องก�รทำ�ง�นให้ได้ดีขึ้น
     • แสดงคว�มเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒน�เมื่อเห็นคว�มสูญเปล่� หรือหย่อนประสิทธิภ�พ
       ในง�น

ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสามารถทำางานได้ผลงานตาม
               เป้าหมายที่วางไว้
     • กำ�หนดม�ตรฐ�น หรือเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�นเพื่อให้ได้ผลง�นที่ดี
     • ติดต�ม และประเมินผลง�นของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น
     • ทำ�ง�นได้ต�มเป้�หม�ยท่ีผู้บังคับบัญช�กำ�หนด หรือเป้�หม�ยของหน่วยง�นท่ีรับผิดชอบ
     • มีคว�มละเอียดรอบคอบ เอ�ใจใส่ ตรวจตร�คว�มถูกต้อง เพ่ือให้ได้ง�นท่ีมีคุณภ�พ

ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถปรับปรุงวิธีการทำางาน
               เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     • ปรับปรุงวิธีก�รที่ทำ�ให้ทำ�ง�นได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภ�พดีขึ้น มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น หรือ
       ทำ�ให้ผู้รับบริก�รพึงพอใจม�กขึ้น
     • เสนอหรือทดลองวิธีก�รทำ�ง�นแบบใหม่ที่ค�ดว่�จะทำ�ให้ง�นมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓  และสามารถกำาหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางาน 
                เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่น หรือแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ
     • กำ�หนดเป้�หม�ยท่ีท้�ท�ย และเป็นไปได้ย�ก เพ่ือให้ได้ผลง�นท่ีดีกว่�เดิมอย่�งเห็นได้ชัด
     • พัฒน�ระบบ ขั้นตอน วิธีก�รทำ�ง�น เพื่อให้ได้ผลง�นที่โดดเด่น หรือแตกต่�งไม่เคย
        มีผู้ใดทำ�ได้ม�ก่อน

ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ และกล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจน้ันจะมี
                ความเส่ียง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
     • ตัดสินใจได้ โดยมีก�รคำ�นวณผลได้ผลเสียอย่�งชัดเจน และดำ�เนินก�ร เพ่ือให้ภ�ครัฐ
       และประช�ชนได้ประโยชน์สูงสุด
     • บริห�รจัดก�รและทุ่มเทเวล� ตลอดจนทรัพย�กร เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภ�รกิจ
        ของหน่วยง�นต�มที่ว�งแผนไว้

๓๒



คÙ่มือ ¶าม - ตอบ
àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ àÅ‹Á·Õè ò

     จ�กต�ร�งท่ี ๕ น�งศรีสุด� ดำ�รงตำ�แหน่งระดับชำ�น�ญก�ร ก�รประเมินสมรรถนะ
      ด้�นก�รมุ่งผลสัมฤทธิ์น้ัน ถูกค�ดหม�ยว่�ต้องแสดงพฤติกรรมท�งด้�นต่�งๆ รวม ๙ 
      ร�ยก�ร (เป็นพฤติกรรมของระดับที่ ๑ จำ�นวน ๕ ร�ยก�ร / ของระดับที่ ๒ จำ�นวน ๔ 
      ร�ยก�ร) เมื่อถึงรอบก�รประเมินผู้ประเมินพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�น�งศรีสุด�ได้แสดง
      สมรรถนะให้เห็นอย่�งเด่นชัด ๘ ร�ยก�รจ�ก ๙ ร�ยก�ร คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ 
      ซึ่งเมื่อเทียบกับม�ตรวัดในต�ร�งที่ ๔ ก็จะพบว่�อยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะได้ ๔ คะแนน ดังนั้น 
      น�งศรีสุด�จะได้รับคะแนนก�รประเมินสมรรถนะด้�นก�รมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๔ คะแนน 
   
๓๗. ถาม  ก�รให้ข้�ร�ชก�รต้องมีก�รกำ�หนดตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ยร�ยบุคคล ทำ�ให้
      ก�รทำ�ง�นเป็นทีมไม่ประสบคว�มสำ�เร็จเท่�ที่ควร เนื่องจ�กทุกคนเน้นทำ�ง�นเพื่อให้
      บรรลุตัวชี้วัดของตนเองก่อนและไม่เห็นคว�มสำ�คัญของก�รทำ�ง�นเป็นทีม ควรแก้ไข
      อย่�งไร

      ตอบ  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติง�นเห็นคว�มสำ�คัญและร่วมแรงร่วมใจในก�รทำ�ง�นของทีม 
      ผู้บังคับบัญช�ควรกำ�หนดให้มีตัวชี้วัดร่วมเพื่อวัดคว�มสำ�เร็จของก�รปฏิบัติง�นของ
      ทุกคนในทีม เช่น ร้อยละคว�มพึงพอใจต่อก�รจัดฝกอบรมหลักสูตรก�รบริห�รผลง�น 
      เป็นต้น และขณะเดียวกันผู้บังคับบัญช�ควรสังเกตและบันทึกพฤติกรรมก�รปฏิบัติง�น
      เพื่อใช้ประเมินในส่วนของสมรรถนะด้วย

๓๓



คÙ่มือ ¶าม - ตอบ
àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ àÅ‹Á·Õè ò

๓๘. ถาม  ก�รบริห�รวงเงินสำ�หรับก�รเลื่อนเงินเดือน จะแยกวงเงินระหว่�งกลุ่มตำ�แหน่ง
      ประเภทวิช�ก�รและกลุ่มตำ�แหน่งประเภททั่วไป ได้หรือไม่ 

      ตอบ  ก�รบริห�รวงเงินสำ�หรับก�รเลื่อนเงินเดือนให้แยกวงเงินก�รเลื่อนเงินเดือน
      ออกอย่�งน้อย ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มตำ�แหน่งประเภทบริห�ร ๒) กลุ่มตำ�แหน่งประเภท
      อำ�นวยก�ร และ ๓) กลุ่มตำ�แหน่งประเภทวิช�ก�รและประเภทท่ัวไป ท้ังน้ี ผู้มีอำ�น�จบริห�ร
      วงเงินจะแยกวงเงินในแต่ละกลุ่มดังกล่�วออกเป็นกลุ่มย่อยอีกก็ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้  
      ซ่ึงเป็นไปต�มข้อ ๑.๒ ของหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๔๕ 
      ลงวันที่ ๓๑ มีน�คม ๒๕๕๓ ดังนั้น ในกรณีนี้จึงส�ม�รถดำ�เนินก�รได้

๓๙. ถาม  กรณีที่ผู้บริห�รวงเงินมีก�รกันวงเงินไว้เพื่อก�รบริห�รของส่วนร�ชก�ร จะตอ้ง
      มีก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในก�รกันวงเงินหรือไม่ อย่�งไร

      ตอบ ในกรณีที่มีก�รกันวงเงินไว้เพื่อก�รบริห�รของส่วนร�ชก�ร ผู้บริห�รวงเงินจะต้อง
      กำ�หนดวงเงินก�รเลื่อนเงินเดือน และกำ�หนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก�รบริห�รวงเงิน
      ที่ได้กันไว้แล้วประก�ศให้ข้�ร�ชก�รทร�บเป็นก�รทั่วไปก่อนก�รมีคำ�สั่งเลื่อนเงินเดือน 
      ทั้งนี้  เป็นไปต�มข้อ ๓ ของหนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ 
      สิงห�คม ๒๕๕๕

๓๔



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

 ๑. หนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันย�ยน ๒๕๕๒ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ
 ๒. หนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ กันย�ยน ๒๕๕๒ เรื่อง
ม�ตรฐ�นและแนวท�งก�รกำ�หนดคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำ�เป็น
สำ�หรับตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ
 ๓. หนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุล�คม 
๒๕๕๒ เรื่อง ก�รเลื่อนเงินเดือนข้�ร�ชก�รต�มพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๔. หนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุล�คม 
๒๕๕๓ เรื่อง ซักซ้อมคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รเลื่อนเงินเดือนข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ ต�ม 
กฎ ก.พ. ว่�ด้วยก�รเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ๕. หนังสือสำ�นักง�น ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงห�คม ๒๕๕๕ 
เรื่อง ก�รปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก�รเลื่อนเงินเดือน
 ๖. คู่มือก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร : ภ�พรวมระบบบริห�รผลง�นและระบบ
ประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร ; สำ�นักง�น ก.พ. 
 ๗. คู่มือก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร : แนวท�งก�รกำ�หนดตัวชี้วัดและ
ค่�เป้�หม�ย ; สำ�นักง�น ก.พ. 
 ๘. หนังสือถ�ม-ตอบ เรื่องก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร ; สำ�นักง�น ก.พ.
 ๙. หนังสือถ�ม-ตอบ เรื่องก�รเลื่อนเงินเดือนข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญต�มกฎ ก.พ. 
ว่�ด้วยก�รเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ; สำ�นักง�น ก.พ.
 ๑๐. คู่มือ “คลังตัวชี้วัดกล�งกลุ่มง�นสนับสนุน” ; สำ�นักง�น ก.พ. 
 ๑๑. เว็บไซต์สำ�นักง�น ก.พ. www.ocsc.go.th      หัวข้อก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล       
     ระบบบริห�รผลก�รปฏิบัติง�น 

ส่วนที่ ๓ แหล่งค้นคว้�ข้อมูลเพิ่มเติม

๓๕



คÙ่มือ ¶าม - ตอบ
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คÙ่มือ ¶าม - ตอบ
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คÙ่มือ ¶าม - ตอบ

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¡
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คÙ่มือ ¶าม - ตอบ
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๓๗

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¡

Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡.¾. ·Õè ¹Ã ñðñò/Ç òð

Å§ÇÑ¹·Õè ó ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõò

àÃ×èÍ§ ËÅÑ¡à¡³±�áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ

¢Í§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¾ÅàÃ×Í¹ÊÒÁÑÞ



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

๓๘



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

๓๙



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

๔๐



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

๔๑



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

๔๒



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

๔๓



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

๔๔



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

๔๕



คÙ่มือ ¶าม - ตอบ
àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ àÅ‹Á·Õè ò

๔๖

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢

Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡.¾. ·Õè ¹Ã ñððø.ñ/Ç ñò 

Å§ÇÑ¹·Õè óð ÊÔ§ËÒ¤Á òõõõ 

àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ËÅÑ¡à¡³±�áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃàÅ×èÍ¹à§Ô¹à´×Í¹
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คÙ่มือ ¶าม - ตอบ
àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ àÅ‹Á·Õè ò

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢

Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡.¾. ·Õè ¹Ã ñððø.ñ/Ç ñò 

Å§ÇÑ¹·Õè óð ÊÔ§ËÒ¤Á òõõõ 

àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ËÅÑ¡à¡³±�áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃàÅ×èÍ¹à§Ô¹à´×Í¹



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

๔๘



คู่มือ ถาม - ตอบ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เล่มที่ ๒

๔๙



คÙ่มือ ¶าม - ตอบ
àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ àÅ‹Á·Õè ò

๕๐


