
การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ การปฏิบัติงานของ 

“พนักงานราชการทั่วไป”



การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังานราชการ
�1. การประเมินผลการปฏบิัติงานเพื่อต�อสัญญาจ#าง

�2. การประเมินผลการปฏบิัติงานเพื่อเลิกจ#าง (กรณีมีผล
การประเมินต่ํากว�าระดับดี 2 ครั้งติดต�อกัน)การประเมินต่ํากว�าระดับดี 2 ครั้งติดต�อกัน)

�3. การประเมินผลการปฏบิัติงานเพื่อเลื่อนค�าตอบแทน

�4. อื่นๆ

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 



� ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

� ประกาศกรมพัฒนาฝ6มือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ8และวิธีการ

ระเบียบที่เกี่ยวข#องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 

ประกาศกรมพัฒนาฝ6มือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ8และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสงักัดกรมพัฒนาฝ6มือ
แรงงาน

� ประกาศกรมพัฒนาฝ6มือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ8และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติและการเลื่อนค�าตอบแทนพนักงานราชการ
ทั่วไป พ.ศ. 2555



แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สําหรับพนักงานราชการทั่วไป

�1. ผู#ประเมิน ได#แก� ผู#บังคับบัญชาชั้นต#น ที่เป<นผู#มอบหมายงาน
และหรือผู#กํากับดแูลพนักงานราชการ โดยมีผู#บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปอีก 1 ระดับ หรือ 2 ระดับเป<นผู#กลั่นกรองผลการประเมิน

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 

ขึ้นไปอีก 1 ระดับ หรือ 2 ระดับเป<นผู#กลั่นกรองผลการประเมิน
ของผู#บังคับบัญชาชั้นต#น     



�2. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี
หน#าที่ในการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให#เกิด
ความเป<นธรรมจากการใช#ดุลยพินิจของผู#บังคับบัญชา 
ประกอบด#วย หัวหน#าส�วนราชการหรือผู#ที่ได#รับมอบหมายเป<น
ประธาน หัวหน#าหน�วยงานที่มีพนักงานราชการปฏิบัติงานอยู�

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 

ประธาน หัวหน#าหน�วยงานที่มีพนักงานราชการปฏิบัติงานอยู�
หรือผู#ที่ได#รับมอบหมายเป<นกรรมการ และผู#ปฏิบัติงานด#านการ
เจ#าหน#าที่เป<นกรรมการและเลขานุการ    



�3. ระยะเวลาการประเมิน ป6ละ 2 ครั้งตามป6งบประมาณ ได#แก� 
ครั้งที่ 1 (1 ตลุาคม ถึง 31 มีนาคม) และ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 
ถึง 30 กันยายน)     

�  4. องค8ประกอบในการประเมิน ประกอบด#วย ผลงาน และ
คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาให#สอดคล#องกับ

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 

คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาให#สอดคล#องกับ
หน#าที่ความรับผิดชอบหรือผลผลิตที่กําหนดในสัญญาจ#าง     

�5. สัดส�วนของผลงานและคุณลักษณะ มีสัดส�วนของผลงานไม�
น#อยกว�าร#อยละ 80



การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วไป
ประเมินจากองค8ประกอบ 2 ประการ คือ

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร#อยละ 80
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

           (สมรรถนะ) ร#อยละ 20

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 



     การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร#อยละ 80  
พิจารณาองค8ประกอบ ดังนี้

- ปริมาณงาน
- คุณภาพงาน- คุณภาพงาน
- ความรวดเร็วหรือความตรงต�อเวลา
- การใช#ทรัพยากรอย�างคุ#มค�า

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 



การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ร#อยละ 20 
        โดยประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวข#องในการปฏิบัติงานที่ส�งผลต�อ
ความสําเร็จของงาน จํานวน 5 สมรรถนะเท�า ๆ กัน คือ 20 คะแนน 
ดังนี้

- สมรรถนะการมุ�งผลสัมฤทธิ์- สมรรถนะการมุ�งผลสัมฤทธิ์
- สมรรถนะการบริการที่ดี
- สมรรถนะการมองภาพองค8รวม

 - สมรรถนะการยึดมั่นในความถูกต#องชอบธรรมและจริยธรรม
- สมรรถนะการทํางานเป<นทีม

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 



กําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังเพื่อใช#ในการประเมิน ดังนี้

ลักษณะงาน ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

กลุ�มงานบริการ 1

กลุ�มงานเทคนคิ 1

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 

กลุ�มงานเทคนคิ 1

กลุ�มงานบริหารทั่วไป 1

กลุ�มงานวิชาชีพเฉพาะ 1

กลุ�มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 4



 ระดับคะแนนผลการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ทั่วไป มีการกําหนดช�วงคะแนน 5 ลําดับ ดังนี้
1. ดีเด�น 95 - 100 คะแนน
2. ดีมาก 85 - 94 คะแนน2. ดีมาก 85 - 94 คะแนน
3. ดี 75 - 84 คะแนน
4. พอใช#    65 - 74 คะแนน
5. ต#องปรับปรุง     น#อยกว�า 65 คะแนน

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 



หลักเกณฑ8การพิจารณาเลื่อนค�าตอบแทนประจําป6
พนักงานราชการทั่วไปที่จะได#รับการพิจารณา

เลื่อนค�าตอบแทนประจําป6 ต#องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบ 1. มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบ 
ป6งบประมาณ ไม�น#อยกว�า 8 เดือน

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 



2. ไม�ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว�าโทษภาคทัณฑ8 
หรือถูกศาลพิจารณาในคดีอาญาให#ลงโทษเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน#าที่ หรือความผิดที่ทําให#เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของตําแหน�งงาน ซึ่งไม�ใช�ความผิดที่กระทําโดยประมาท ของตําแหน�งงาน ซึ่งไม�ใช�ความผิดที่กระทําโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 



3. ต#องเป<นผู#มีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม�
ต่ํากว�าระดับดี และต#องเป<นผู#ที่ในรอบการประเมิน ครั้ง
ที่ 1 และครั้งที่ 2 มีวันลาปOวยรวมกันไม�เกิน 30 วัน 
หรือมีจํานวนครั้งการลารวมกันไม�เกิน 20 ครั้ง หรือมาหรือมีจํานวนครั้งการลารวมกันไม�เกิน 20 ครั้ง หรือมา
ทํางานสายไม�เกิน 18 ครั้ง

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 



แต�ไม�รวมวันลา ดังนี้
(ก) การลาคลอดบุตรได#ไม�เกิน 90 วัน
(ข) การลากิจส�วนตัวป6ละไม�เกิน 10 วัน(ข) การลากิจส�วนตัวป6ละไม�เกิน 10 วัน

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 



- การพิจารณาเลื่อนพนักงานราชการทั่วไปที่มี
ผลการปฏิบัติงานไม�ต่ํากว�าระดับ “ดี” ให#พิจารณาเลื่อน
ค�าตอบแทนได#ไม�เกินร#อยละ 6 ของฐานค�าตอบแทนตาม
ผลการปฏิบัติงาน

- เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต�ละ
ผลการปฏิบัติงาน

- เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต�ละ
ครั้ง ให#ผู#บังคับบัญชา/ผู#ประเมิน แจ#งผลการประเมินให#
พนักงานราชการทราบ และให#คําปรึกษาเพื่อแก#ไข 
ปรับปรุงงาน

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 



� ประกาศกรมพัฒนาฝ6มือแรงงาน เรื่อง การแต�งกายและเครื่องแบบปกติ
ของพนักงานราชการในสังกัดกรมพัฒนาฝ6มือแรงงาน

� เสื้อ
� พนักงานราชการชาย เสื้อคอพับสีขาวแขนยาวรัดข#อมือ หรือ แขนสั้น

การแต�งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 

� พนักงานราชการชาย เสื้อคอพับสีขาวแขนยาวรัดข#อมือ หรือ แขนสั้น

� พนักงานราชการหญิง มีเสื้อ 3 แบบ คือ แบบที่ 1 และ 2 อนุโลมตามแบบเสื้อ
ของชาย แบบที่ 3 เสื้อคอแบะปล�อยชายเสื้อ สีขาว ผ�าอกตลอดตัวไม�มีสาบ 
แขนยาวจรดข#อมือ หรือแขนสั้น

� กางเกง และกระโปรง ให#ใช#แบบเดียวกับข#าราชการพลเรือน



� เข็มขัด 

� พนักงานราชการชาย ให#ใช#เข็มขัดทําด#วยด#ายถักสีกากี กว#าง 3 เซนติเมตร 
หัวเข็มขัดทําด#วยโลหะสีทอง เป<นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ#าทางนอน มีรูปครุฑดุนนูน
อยู�กึ่งกลางหัวเข็มขัด

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 

อยู�กึ่งกลางหัวเข็มขัด

� พนักงานราชการหญิง ให#ใช#เข็มขัด 2 แบบ

� แบบที่ 1 ใช#คาดทับขอบกระโปรง หรือกางเกง โดยใช#เข็มขัดอนุโลมตามแบบ
พนักงานราชการชาย

� แบบที่ 2 ให#ทับเสื้อ โดยใช#เข็มขัดผ#าสีประเภทเดียวกับกางเกงหรือกระโปรง 
กว#าง 2.5 เซนติเมตร หัวสี่เหลี่ยมหุ#มผ#า



� รองเท#าและถุงเท#า
� พนักงานราชการชาย ให#ใช#รองเท#าหุ#มส#น หรือหุ#มข#อทําด#วยหนัง หรือวัสดุ

เทียมหนังสีดําแบบเรียบไม�มีลวดลาย ถุงเท#าดํา

� พนักงานราชการหญิง ให#ใช#รองเท#าหุ#มส#น หรือรัดส#น ทําด#วยหนังหรือวัสดุ
เทียมหนังสีดําแบบปRดปลายเท#าไม�มีลวดลาย ส#นสูงไม�เกิน 10 เซนติเมตร    

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 

เทียมหนังสีดําแบบปRดปลายเท#าไม�มีลวดลาย ส#นสูงไม�เกิน 10 เซนติเมตร    
ถุงน�องสีเนื้อ

� เครื่องหมายแสดงสังกัด ทําโลหะโปร�งสทีองไม�มีขอบ 

สูง 2 เซนติเมตร เป<นรูปเทวดาสามองค8ติดที่คอเสื้อ

ตอนหน#าทั้งสองข#าง



� ปSายชื่อ ให#มีปSายชื่อทําด#วยโลหะพืน้สีดํา ขนาดกว#าง 2 เซนติเมตร และ
ยาว 7.5 เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล ติดที่หน#าอกเสื้อเหนือกระเปTา
ด#านขาว 0.5 เซนติเมตร

� การประดับแถบแพร เหรียญที่ระลึก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ8 ให#
ประดับเหนือกระเปTาซ#าย 0.5 เซนติเมตร

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 

ประดับเหนือกระเปTาซ#าย 0.5 เซนติเมตร



� การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ8ให#แก�พนักงานราชการ

สิทธิในการขอรับเครื่องราชอสิริยาภรณ8
(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด#วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547)

ลําดับ ตําแหน�ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ8

ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

เริ่มต#นขอ เลื่อนได#ถึง

1 - กลุ�มงานบริการ บ.ม. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 

1 - กลุ�มงานบริการ
- กลุ�มงานเทคนคิ

บ.ม. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได# บ.ม. มาแล#วไม�น#อยกว�า 5 
    ป6บรบิูรณ8 ขอ บ.ช.
3. ได# บ.ช. มาแล#วไม�น#อยกว�า 5 
    ป6บรบิูรณ8 ขอ จ.ม.
4. ได# จ.ม. มาแล#วไม�น#อยกว�า 5 
    ป6บรบิูรณ8 ขอ จ.ช.



ลําดับ ตําแหน�ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ8

ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

เริ่มต#นขอ เลื่อนได#ถึง

2 กลุ�มงานบริหารทั่วไป บ.ช. ต.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได# บ.ช. มาแล#วไม�น#อยกว�า 
    5 ป6บรบิูรณ8 ขอ จ.ม.

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 

    5 ป6บรบิูรณ8 ขอ จ.ม.
3. ได# จ.ม. มาแล#วไม�น#อยกว�า 
    5 ป6บรบิูรณ8 ขอ จ.ช.
4. ได# จ.ช. มาแล#วไม�น#อยกว�า 
    5 ป6บรบิูรณ8 ขอ ต.ม.



ลําดับ ตําแหน�ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ8

ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

เริ่มต#นขอ เลื่อนได#ถึง

3 กลุ�มงานวิชาชีพ
เฉพาะ

จ.ม. ต.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2. ได# จ.ม. มาแล#วไม�น#อยกว�า 
    5 ป6บรบิูรณ8 ขอ จ.ช.

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 

    5 ป6บรบิูรณ8 ขอ จ.ช.
3. ได# จ.ช. มาแล#วไม�น#อยกว�า 
    5 ป6บรบิูรณ8 ขอ ต.ม.
4. ได# ต.ม. มาแล#วไม�น#อยกว�า 
    5 ป6บรบิูรณ8 ขอ ต.ช.



ลําดับ ตําแหน�ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ8

ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

เริ่มต#นขอ เลื่อนได#ถึง

4 กลุ�มงานเชี่ยวชาญ
เฉพาะ

จ.ช. ท.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
2. ได# จ.ช. มาแล#วไม�น#อยกว�า 
    5 ป6บรบิูรณ8 ขอ ต.ม.

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 

    5 ป6บรบิูรณ8 ขอ ต.ม.
3. ได# ต.ม. มาแล#วไม�น#อยกว�า 
    5 ป6บรบิูรณ8 ขอ ต.ช.
4. ได# ต.ช. มาแล#วไม�น#อยกว�า 
    5 ป6บรบิูรณ8 ขอ ท.ม.



หมายเหตุ
1. ลําดับ 1 – 4 ต#องปฏิบัติงานติดต�อกันมาเป<นระยะเวลาไม�น#อย

กว�า 5 ป6บริบรูณ8 นบัตั้งแต�วันเริ่มจ#างจนถึงวันก�อนวันพระราชพิธเีฉลิม
พระชนมพรรษาของป6ที่จะขอพระราชทานไม�น#อยกว�า 60 วัน

2. ต#องเป<นพนักงานราชการ ตามสัญญาจ#างของส�วนราชการ 

ฝ�ายบําเหน็จความชอบและข�อมูลบุคคล กองการเจ�าหน�าที่ 

2. ต#องเป<นพนักงานราชการ ตามสัญญาจ#างของส�วนราชการ 
ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว�าด#วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

3. ต#องเป<นพนักงานราชการที่มีชื่อและลกัษณะงานเป<นพนักงาน
ที่เทียบเท�ากับลูกจ#างประจําหมวดฝ6มือขึ้นไป ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั ว�าด#วยลกูจ#างประจําของส�วนราชการ



ฝOายบําเหน็จความชอบ
และข#อมูลบุคคล
กองการเจ#าหน#าที่กองการเจ#าหน#าที่

โทร. 0 2247 6604


