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ก�รบัริห�รผลก�รปฏิิบััติิร�ชก�ร

คว�มหม�ยของก�รบริห�รผู้ลก�รปฏิิบัติิร�ชก�ร

การบัริหารผลการปฏิิบััติิราชการ หมายถึึง กระบัวนการดำาเนินการอย่างเป็นระบับั
เพื�อผลักดันให้ผลการปฏิิบััติิราชการข้องสั่วนราชการบัรรล้เป้าหมาย โดยการเชื�อมโยงเป้าหมาย
ผลการปฏิิบััติิราชการในระดับัองค์การ หน่วยงาน และบั้คคลเข้้าด้วยกัน โดยผ่านกระบัวนการ
กำาหนดเป้าหมายทีช� ดั เจน การพัฒนาผ้ป้ ฏิิบัติั งิ านอย่างเหมาะสัม การติิดติามผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
อย่ า งติ่ อ เนื� อ ง การประเมิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ร าชการที� สั อดคล้ อ งกั บั เป้ า หมายที� กำา หนด
และมีการนำาผลการประเมินไปใช้ประกอบัการพิจารณาติอบัแทนความดีความชอบัแก่ผ้ปฏิิบััติิงาน

คว�มสำำ�คัญของก�รบริห�รผู้ลก�รปฏิิบัติิร�ชก�ร
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การบัริ ห ารผลการปฏิิ บัั ติิ ร าชการเป็ น กลย้ ทธิ์์ ห นึ� ง ข้องการบัริ ห ารทรั พ ยากรบั้ ค คล
ที� เ น้ น ความสัำา คั ญ ข้องการมี สั่ ว นร่ ว มระหว่ า งผ้้ บัั ง คั บั บัั ญ ชากั บั ผ้้ ป ฏิิ บัั ติิ ง าน เพื� อ ผลั ก ดั น
ผลการปฏิิ บัั ติิ ร าชการให้ สั้งข้ึ� น จึ งนั บัว่ ามี ความสัำาคั ญและเป็ นประโยชน์ ทั�ง ติ่ อ สั่ วนราชการ
และผ้้ปฏิิบััติิงานเป็นอย่างยิ�ง สัร้ปได้ดังนี�
1. ประโยชน์ติ่อสำ่วนร�ชก�ร
1.1 การปฏิิ บัั ติิ ร าชการข้องผ้้ ป ฏิิ บัั ติิ ง านท้ ก ระดั บั สัอดคล้ อ งกั บั ทิ ศ ทาง
และเป้าหมายข้องสั่วนราชการ
1.2 การบัริหารผลการปฏิิบัติั ริ าชการเป็นกระบัวนการติ่อเนือ� งทีจ� ะช่วยผลักดัน
ให้ผ้ปฏิิบััติิงานท้กระดับัทำางานเพื�อผลสััมฤทธิ์ิ�ติ่อภารกิจข้องสั่วนราชการ
1.3 การนำาติัวชี�วดั ผลงานหลัก (Key Performance Indicator: KPI) มาใช้เป็น
เครือ� งมือกำาหนดเป้าหมายผลการปฏิิบัติั งิ านระดับัองค์การ ทำาให้ผบั้ ริหารสัามารถึเก็บัรวบัรวมข้้อม้ล
ผลการปฏิิบััติิงานเพื�อนำามาสัร้างเป็นข้้อม้ลฐาน (Baseline) สัำาหรับัการเทียบัเคียง (Benchmark)
เพื�อปรับัปร้งการปฏิิบััติิราชการข้องสั่วนราชการในอนาคติ
2. ประโยชน์ติ่อผู้้�ปฏิิบัติิง�น
2.1 การกำาหนดให้มกี ารวางแผนปฏิิบัติั ริ าชการเป็นรายบั้คคล นอกจากช่วยให้
ผ้้ ป ฏิิ บัั ติิ ง านแติ่ ล ะคนรั บั ทราบัเป้ า หมายผลการปฏิิ บัั ติิ ร าชการข้องตินอย่ า งชั ด เจนติั� ง แติ่
ติ้นรอบัการประเมินแล้ว ยังช่วยให้เห็นภาพความเชื�อมโยงข้องงานที�ตินรับัผิดชอบักับัผลสัำาเร็จ
ข้ององค์การได้ชัดเจนข้ึ�นอีกด้วย
2.2 ผ้้ปฏิิบััติิงานจะได้รับัการพัฒนาอย่างเหมาะสัมและติรงความติ้องการ
ข้องแติ่ละบั้คคลมากข้ึ�น เนื�องจากกระบัวนการบัริหารผลการปฏิิบััติิราชการกำาหนดไว้ว่าติ้องมี
การติิดติามผลการปฏิิบััติิราชการเป็นรายบั้คคลเพื�อแก้ปัญหาข้้อข้ัดข้้องในการทำางาน อันจะนำาไป

สั้่การปรับัเปลี�ยนแนวทาง/วิธิ์ีการปฏิิบััติิงาน และการพัฒนาติัวผ้้ปฏิิบััติิงานให้สัามารถึทำางาน
ม้่งเป้าสั้่ความสัำาเร็จข้ององค์การได้ดียิ�งข้ึ�น
2.3 การประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการจะมีความชัดเจนและเป็นธิ์รรมมากยิง� ข้ึน�
เพราะสัิ�งที�ประเมินมาจากเป้าหมายข้องงานที�มีการมอบัหมายกันไว้อย่างเป็นทางการ และ
ผ้้รับัการประเมินจะได้รับัทราบัแล้วติั�งแติ่ติ้นรอบัการประเมิน

กระบวนก�รบริห�รผู้ลก�รปฏิิบัติิร�ชก�ร

กระบัวนการบัริหารผลการปฏิิบััติิราชการประกอบัด้วย 5 ข้ั�นติอนหลัก ได้แก่
1) การวางแผนและการกำา หนดเป้ า หมายผลการปฏิิ บัั ติิ ร าชการ 2) การติิ ด ติาม
3) การพัฒนา 4) การประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ 5) การให้รางวัล

1. ก�รว�งแผู้นและก�รกำ�หนดเป้�หม�ยผู้ลก�รปฏิิบัติิร�ชก�ร
เป็นการกำาหนดผลสัำาเร็จข้องงานและเป้าหมายที�องค์การคาดหวังจากผ้้ปฏิิบััติิงาน
และหน่ วยงานระดั บั ติ่ าง ๆ ซึ่ึ� งผลสัำา เร็ จข้องงานโดยรวมข้องผ้้ ปฏิิ บัั ติิง านท้ก ระดั บั จะสั่ งผล
ติ่อความสัำาเร็จติามเป้าหมายข้ององค์การ ในข้ั�นติอนแรกผ้้บัังคับับััญชาและผ้้ปฏิิบััติิงานจะร่วมกัน
วางแผนและกำาหนดข้ัน� ติอนวิธิ์กี ารปฏิิบัติั ริ าชการ เพือ� ให้ทงั� สัองฝ่่ายเข้้าใจร่วมกันเกีย� วกับัเป้าหมาย
ข้ององค์การว่าจะติ้องทำาอะไรให้สัำาเร็จในเวลาใด เหติ้ใดจึงติ้องทำาสัิ�งเหล่านั�น และผลสัำาเร็จ
ที�คาดหวังควรมีค้ณภาพอย่างไร การวางแผนและการกำาหนดเป้าหมายผลการปฏิิบััติิราชการ
อาจดำาเนินการติามข้ั�นติอนติ่าง ๆ ดังนี�
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1.1 กำาหนดปัจจัยชี�วัดผลสัำาเร็จข้องงาน รวมทั�งมาติรฐานผลงานที�สัามารถึ
วัดประเมิน เข้้าใจ ติรวจสัอบัได้ มีความเที�ยงธิ์รรม และสัามารถึปฏิิบััติิให้บัรรล้ผลสัำาเร็จได้จริง
1.2 กำาหนดผลงานพื�นฐานที�ผ้ปฏิิบััติิงานติ้องทำาให้สัำาเร็จ
1.3 กำาหนดแผนปฏิิบััติิราชการรายบั้คคลที�ยืดหย้่น ปรับัเปลี�ยนติามเป้าหมาย
และแผนงานข้ององค์การได้เมือ� จำาเป็น โดยผ้บั้ งั คับับััญชาสัามารถึนำาแผนปฏิิบัติั ริ าชการรายบั้คคลนี�
มาใช้อ้างอิงประกอบัการติิดติามการปฏิิบััติิงานเป็นระยะ ๆ ได้
2. ก�รติิดติ�ม
การปฏิิบัติั ริ าชการติามแผนงาน/โครงการ/งานติ่าง ๆ จำาเป็นติ้องมีการติิดติามความก้าวหน้า
อย่างติ่อเนือ� ง เพือ� ประเมินผลสัำาเร็จข้องงานในแติ่ละช่วงเวลาว่าสัอดคล้องกับัเป้าหมายทีก� าำ หนดไว้หรือไม่
ทั� ง นี� เพื� อ เป็ น การประเมิ น แนวโน้ ม ความเป็ น ไปได้ ข้ องความสัำา เร็ จ ข้องการปฏิิ บัั ติิ ร าชการ
และเป็นการทำาความเข้้าใจปัญหาข้้อข้ัดข้้องติ่าง ๆ ที�อาจเกิดข้ึ�น และติ้องการปรับัเปลี�ยนแนววิธิ์ี
การดำาเนินงานเพื�อให้งานบัรรล้เป้าหมาย แม้การติิดติามผลการปฏิิบััติิราชการอาจใช้การประช้ม
เพื�อพิจารณาความก้าวหน้าอย่างเป็นทางการหรืออาจใช้การติิดติามอย่างไม่เป็นทางการก็ได้
แติ่ สัิ� ง สัำา คั ญ ก็ คื อ การที� ผ้ บัั ง คั บั บัั ญ ชาติ้ อ งดำา เนิ น การอย่ า งติ่ อ เนื� อ งติลอดรอบัการประเมิ น
เพือ� เปรียบัเทียบัผลงานกับัเป้าหมายเป็นระยะ ๆ หากพบัสัถึานการณ์ทอี� าจสั่งผลให้การปฏิิบัติั ริ าชการ
ไม่บัรรล้เป้าหมายก็จะได้ช่วยแก้ไข้ปัญหาอย่างทันท่วงที เพื�อให้ผ้ปฏิิบััติิงานสัามารถึปฏิิบััติิงาน
ได้ผลติามเป้าหมายที�กำาหนดภายในรอบัการประเมินนั�น
3. ก�รพััฒน�
ผลที�ได้จากการติิดติามผลการปฏิิบััติิราชการในข้ั�นติอนที�ผ่านมาจะช่วยให้ผ้บัังคับับััญชา
ได้รับัทราบัข้้อม้ลสัำาคัญ 2 สั่วน คือ
3.1 ผลสััมฤทธิ์ิข้� องงาน เป็นการสัะท้อนให้เห็นถึึงความก้าวหน้าข้องเนือ� งานว่าผ้ป้ ฏิิบัติั งิ าน
ได้ดำาเนินการให้เป็นไปติามเป้าหมายที�กำาหนดไว้ได้ดีเพียงไร
3.2 พฤติิกรรมการปฏิิบััติิราชการ เป็นการพิจารณาว่าในการปฏิิบััติิงานนั�น ผ้้ปฏิิบััติิงาน
ได้แสัดงพฤติิกรรมที�คาดหวังมากน้อยเพียงไร
ดังนัน� การพัฒนาจึงหมายรวมถึึงทัง� การพัฒนางานและการพัฒนาผ้ป้ ฏิิบัติั งิ าน ซึ่ึง� ผ้บั้ งั คับับััญชา
จะติ้องพิจารณาข้้อม้ลทั�งสัองสั่วนร่วมกันเพื�อนำาไปใช้เป็นหลักในการกำาหนดแนวทางการพัฒนา
ให้เหมาะสัมกับัสัภาพการทำางาน และติัวบั้คคลผ้ป้ ฏิิบัติั งิ านเพือ� ให้ผลสััมฤทธิ์ิข้� องงานติามเป้าหมาย
องค์การเกิดข้ึ�นได้จริง
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4. ก�รประเมินผู้ลก�รปฏิิบัติิร�ชก�ร
การประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ หมายถึึง การประเมินความสัำาเร็จข้องงานอันเป็นผล
มาจากการปฏิิ บััติิงานข้องผ้้ปฏิิบััติิงานติลอดรอบัการประเมิน ด้วยวิ ธิ์ีการที�องค์การกำาหนด
โดยเปรียบัเทียบัผลงานกับัเป้าหมายที�กำาหนดไว้ในแผนการปฏิิบััติิราชการติามเกณฑ์์มาติรฐาน
ผลงานที�ผ้บัังคับับััญชา และผ้้ปฏิิบััติิงานกำาหนดร่วมกันไว้ติั�งแติ่ติ้นรอบัการประเมิน
การประเมิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ร าชการเป็ น สั่ ว นหนึ� ง ข้องกระบัวนการบัริ ห ารผล
การปฏิิบัติั ริ าชการ ซึ่ึง� เป็นวงจรทีเ� กิดข้ึน� อย่างติ่อเนือ� ง โดยการประเมินเป็นการวัดผลสัำาเร็จข้องงาน
ในช่วงเวลาที�กำาหนดไว้แน่ชัด เพื�อเปรียบัเทียบัผลสัำาเร็จข้องงานกับัเป้าหมายในการปฏิิบััติิราชการ
ข้องแติ่ละบั้คคลหรือข้ององค์การว่าเป็นอย่างไร
5. ก�รให�ร�งวัล
การให้รางวัลติามแนวทางการบัริหารผลการปฏิิบััติิราชการ ได้แก่ การให้สั�ิงติอบัแทน
แก่บัค้ คลหรือกล้ม่ บั้คคลทีป� ฏิิบัติั ริ าชการได้ผลสัำาเร็จติามเป้าหมายทีติ� กลงร่วมกันเพือ� จ้งใจให้บัค้ คล
หรือกล้ม่ บั้คคลดังกล่าวท้ม่ เทในการทำางานเพือ� ให้ได้ผลงานทีด� ติี อ่ ไป และจ้งใจให้บัค้ คลอืน� ได้เห็นว่า
ผ้ท้ ติ�ี งั� ใจปฏิิบัติั งิ านจนมีผลการปฏิิบัติั ริ าชการออกมาดีกจ็ ะได้รบัั รางวัลเป็นสัิง� ติอบัแทน และจะเกิด
แรงจ้งใจในการพัฒนาผลการปฏิิบััติิราชการข้องตินเองให้ดีข้ึ�นในอนาคติ
หลักสัำาคัญข้องการให้รางวัล คือ รางวัลนัน� จะติ้องทำาให้ผร้ บัั ร้สั้ กึ ว่าตินเองได้รบัั การปฏิิบัติั ิ
ที�พิเศษแติกติ่างจากผ้้อ�ืนที�ไม่ได้รับัรางวัล และรางวัลนั�นมีค้ณค่าพอเหมาะพอสัมกับัสัิ�งที�ตินเอง
เสัียสัละไปเพือ� ให้ได้รางวัลนัน� มา เช่น การอ้ทศิ เวลาสั่วนติัวทำางานนอกเวลาราชการเพือ� ให้งานสัำาเร็จ
เป็นติ้น
โดยรางวัลที�ผ้บัังคับับััญชาสัามารถึมอบัให้แก่ผ้ปฏิิบััติิงานที�มีผลงานและพฤติิกรรมที�ดี
อาจเป็ น ได้ ทั� ง รางวั ล ที� เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ ติั ว อย่ า งรางวั ล อย่ า งเป็ น ทางการ
เช่น การพิจารณาให้ได้รบัั การเลือ� นเงินเดือนในอัติราทีสั� ง้ เป็นพิเศษ เป็นติ้น สั่วนติัวอย่างข้องรางวัล
ที�ไม่เป็นทางการ เช่น การกล่าวชมเชยผ้้มีพฤติิกรรมในการทำางานที�พึงประสังค์ เป็นติ้น
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02

ระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ

02

ระบับัก�รประเมิินผลก�รปฏิิบัติั ริ �ชก�ร

ก�รประเมินผู้ลก�รปฏิิบัติิร�ชก�ร

พระราชบััญญัติิระเบัียบัข้้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาติรา 76 ได้บััญญัติิไว้ว่า
“ให้ผ้บัังคับับััญชามีหน้าที�ประเมินผลการปฏิิบััติิราชการข้องผ้้อย้่ใติ้บัังคับับััญชาเพื�อใช้ประกอบั
การพิจารณาแติ่งติัง� และเลือ� นเงินเดือน ทัง� นี� ติามหลักเกณฑ์์และวิธิ์กี ารที� ก.พ. กำาหนด ผลการประเมิน
ติามวรรคหนึง� ให้นาำ ไปใช้เพือ� ประโยชน์ในการพัฒนา และเพิม� พ้นประสัิทธิ์ิภาพการปฏิิบัติั ริ าชการด้วย”
สัำานักงาน ก.พ. จึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์์ และวิธิ์ีการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ
ติามหนังสัือสัำานักงาน ก.พ. ที� นร 1012/ว 20 ลงวันที� 3 กันยายน 2552 เรื�อง หลักเกณฑ์์และวิธิ์ี
การประเมินผลการปฏิิบััติิราชการข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญ

หลักเกณฑ์์และวิธีีก�รประเมินผู้ลก�รปฏิิบัติิร�ชก�ร

หลั ก เกณฑ์์ แ ละวิ ธิ์ี ก ารประเมิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ร าชการ ติามหนั ง สัื อ สัำา นั ก งาน ก.พ.
ที� นร 1012/ว 20 ลงวันที� 3 กันยายน 2552 เรือ� ง หลักเกณฑ์์และวิธิ์กี ารประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญ สัร้ปได้ดังนี�
1. การประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการให้ดำาเนินการประเมินปีละ 2 รอบั ติามปีงบัประมาณ
ดังนี�

รอบัที� 1 : 1 ติ้ลาคม ถึึง 31 มีนาคม ข้องปีถึัดไป
รอบัที� 2 : 1 เมษายน ถึึง 30 กันยายน ข้องปีเดียวกัน

โดยเทียบัเคียงผลงานทีท� ำาได้จริงกับัเป้าหมายทีติ� งั� ไว้ แล้วจึงนำามาสัร้ปเป็นคะแนนประเมิน
ผลการปฏิิบััติิราชการสัำาหรับัรอบัการประเมินนั�น
ทั�งนี� หากมีการเปลี�ยนแปลงสัำาคัญเกิดข้ึ�นระหว่างรอบัการประเมิน เช่น มีเนื�องาน
และหน้าทีค� วามรับัผิดชอบัข้องผ้ป้ ฏิิบัติั งิ านเปลีย� นไปจากทีเ� คยติกลงร่วมกันไว้เมือ� ติ้นรอบัการประเมิน
ผ้้ปฏิิบััติิงานและผ้้บัังคับับััญชาอาจร่วมกันพิจารณาปรับัปร้งข้้อติกลงดังกล่าวให้เหมาะสัม เพื�อใช้
สัำาหรับัการประเมินเมื�อสัิ�นสั้ดรอบัการประเมิน
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2. การประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ ติ้องพิจารณาอย่างน้อย 2 องค์ประกอบั ได้แก่
ผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงาน และพฤติิกรรมการปฏิิบััติิราชการหรือสัมรรถึนะ โดยสั่วนราชการอาจกำาหนด
ให้มีองค์ประกอบัอื�นเพิ�มเติิมเป็นการเฉพาะข้องสั่วนราชการเองก็ได้
สัำาหรับัองค์ประกอบัในการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการจะมีนำ�าหนัก/สััดสั่วนไม่เท่ากัน
โดยคะแนนผลการปฏิิบััติิราชการสัามารถึคำานวณได้ติามสั้ติรติ่อไปนี�

นำ�าหนักข้ององค์ประกอบัด้านผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงานจะติ้องมีนำ�าหนักไม่ติำ�ากว่า ร้อยละ 70
ซึ่ึ�งสั่วนราชการสัามารถึกำาหนดให้สั้งกว่านี�ได้ เช่น สั่วนราชการสัามารถึกำาหนดสััดสั่วนผลสััมฤทธิ์ิ�
ข้องงาน : พฤติิกรรมการปฏิิบัติั ริ าชการ เป็นร้อยละ 70:30 หรือ 80:20 หรือ 90:10 หรือสััดสั่วนอืน�
เป็นติ้น
สำ�หรับัในกรณีีของข้�ร�ชก�รที่ีอ� ยู่่ร� ะหว่��งก�รที่ดลองปฏิิบัติั หิ น้�ที่ีร� �ชก�รหรือมิีระยู่ะ
เว่ล�ที่ดลองปฏิิบััติิหน้�ที่ี�ร�ชก�รอยู่่�ในรอบัก�รประเมิินซึ่่�งส�ว่นใหญ�จะเป็นช�ว่งของก�รเรียู่นร่้
ง�นอ�จยู่ั ง ไมิ� มิี ผ ลง�นเป็ น ที่ี� ป ระจั ก ษ์์ จ่ ง กำ� หนดให้ ป ระเมิิ น เฉพ�ะผลสั มิ ฤที่ธิ์ิ� ข องง�น
และพฤติิกรรมิก�รปฏิิบััติิร�ชก�ร โดยู่มิีสัดส�ว่นคะแนนของแติ�ละองค์ประกอบัเป็นร้อยู่ละ 50
3. คะแนนการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการจะถึ้กแบั่งเป็นอย่างน้อย 5 ระดับั ได้แก่
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และติ้องปรับัปร้ง โดยการกำาหนดช่วงคะแนนข้องแติ่ละระดับัให้เป็นด้ลยพินจิ
ข้องสั่วนราชการ แติ่คะแนนติำ�าสั้ดข้องระดับั “พอใช้” ติ้องไม่ติำ�ากว่าร้อยละ 60
กรณี
ข้าราชการทั่วไป
รวมทั้งข้าราชการที่อยู่
ระหว่างการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ระดับผล
การประเมิน

คะแนนในแต่ละระดับ

ดีเด่น
ดีมาก

ส่วนราชการกำหนดได้ตาม
ความเหมาะสม

ดี
พอใช้

ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60

ต้องปรับปรุง

ต่ำกว่า
ร้อยละ 60

หมายเหตุ
ส่วนราชการต้องประกาศ
ให้ทราบทั่วกัน (ประกาศเฉพาะผู้มีผลการ
ประเมินระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก”
กรณีจำแนกผลเป็น 5 ระดับ

ไม่ได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน
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เนื�องจากคะแนนประเมินผลการปฏิิบััติิราชการจะสัะท้อนระดับัผลงานข้องผ้้ปฏิิบััติิงาน
แติ่ละคน ดังนัน� ผ้ป้ ฏิิบัติั งิ านทีไ� ด้รบัั คะแนนติ่างกันสัมควรได้รบัั การพิจารณาเลือ� นเงินเดือนในอัติรา
ที�ไม่เท่ากัน ติามหลักการจ่ายค่าติอบัแทนติามผลงาน (Pay for Performance) อันเป็นหลักสัำาคัญ
ประการหนึ�งข้องพระราชบััญญัติิระเบัียบัข้้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
อย่างไรก็ดี ผ้ท้ จ�ี ะได้รบัั การพิจารณาเลือ� นเงินเดือน ติ้องมีคะแนนประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ไม่ติำ�ากว่าร้อยละ 60 และผ้้ที�มีคะแนนติำ�ากว่าร้อยละ 60 (ระดับัติ้องปรับัปร้ง) ติ้องจัดทำา “คำามั�น
ในการพัฒนาปรับัปร้งตินเอง” เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกับัผ้้บัังคับับััญชาไว้ด้วย (รายละเอียด
ติามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสััง� ให้ข้า้ ราชการพลเรือนสัามัญออกจากราชการ กรณีไม่สัามารถึปฏิิบัติั ริ าชการ
ให้มีประสัิทธิ์ิภาพ และเกิดประสัิทธิ์ิผล พ.ศ. 2552)
4. การประเมินผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงาน ให้พิจารณาจากติัวชี�วัดผลงานและค่าเป้าหมาย
ที�ผ้ปฏิิบััติิงานและผ้้บัังคับับััญชาเห็นชอบัและติกลงร่วมกันไว้ โดยอ้างอิงความสัำาเร็จข้องงาน
ติามติัวชี�วัดผลงาน และ/หรือหลักฐานที�บั่งชี�ผลผลิติและผลลัพธิ์์ข้องงานได้อย่างเป็นร้ปธิ์รรม
การกำาหนดติัวชี�วัดข้องงานและค่าเป้าหมายสัามารถึทำาได้หลายวิธิ์ี ทั�งนี� การกำาหนดติัวชี�วัดผลงาน
ติ้องอ้างอิงกับังานที�ผ้ปฏิิบััติิงานรับัผิดชอบั ซึ่ึ�งอาจมีอย้่ด้วยกัน 2 ลักษณะ ดังนี�
4.1 งานติามที�ปรากฏิในการประเมินสั่วนราชการติามมาติรการปรับัปร้ง
ประสัิทธิ์ิภาพในการปฏิิบััติิราชการ แผนปฏิิบััติิราชการประจำาปีข้องสั่วนราชการ (งานย้ทธิ์ศาสัติร์)
4.2 งานติามหน้าทีค� วามรับัผิดชอบัหลักข้องกระทรวง กรม จังหวัด สัำานัก หรือกอง
หรือติำาแหน่งงานข้องผ้้รับัการประเมินที�ไม่ปรากฏิติามข้้อ 4.1 (งานภารกิจ)
4.3 งานติามที�ได้รับัมอบัหมายเป็นพิเศษ ซึ่ึ�งไม่ใช่งานประจำาข้องสั่วนราชการ
หรื อ ข้องผ้้ รั บั การประเมิ น เช่ น งานโครงการหรื อ งานแก้ ปั ญ หาสัำา คั ญ เร่ ง ด่ ว นที� เ กิ ด ข้ึ� น
ในรอบัการประเมิน เป็นติ้น
ประเภทตัวชี้วัดผลงาน
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แนวทางการพิจารณา

ปริมาณ
คุณภาพ

จำนวนผลงานหรือชิ้นงานทีส่ ำเร็จ
ความถูกต้อง ประณีต เรียบร้อยของผลงาน เปรียบเทียบกับมาตรฐานของงาน

ความฉับไว/ทันการณ์
ความประหยัด/ความคุ้มค่า

เวลาที่ใช้ปฏิบัตงิ านเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด
การประหยัดใช้วัสดุ ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในการทำงาน การระวังรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้มิให้เสียหาย

4.5 การประเมินพฤติิกรรมการปฏิิบัติั ริ าชการหรือสัมรรถึนะ ทำาโดยการอ้างอิง
ข้้อกำาหนดสัมรรถึนะและนิยามสัมรรถึนะที�ประกาศใช้
4.6 เพือ� ให้การประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการเป็นธิ์รรมและสัะท้อนความเป็นจริง
เกี�ยวกับัผลงาน และพฤติิกรรมข้องผ้้รับัการประเมินมากที�สั้ด จึงได้กำาหนดผ้้มีอำานาจประเมิน
และผ้้ที�ให้ข้้อม้ลและความเห็นประกอบัการประเมินข้องผ้้มีอำานาจประเมินในกรณีติ่าง ๆ ดังนี�
ผู*ประเมิน
1. นายกรัฐมนตรี

การกำหนดผู*ทำหน*าที่ประเมินและผู*รับการประเมิน
ผู*รับการประเมิน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหัวหน5าส6วนราชการระดับกรม ที่อยู6ในบังคับบัญชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต6อนายกรัฐมนตรี

2. รัฐมนตรีเจ5าสังกัด

ปลัดกระทรวง และหัวหน5าส6วนราชการที่อยู6ในบังคับบัญชาระดับกรม
ที่อยู6ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต6อรัฐมนตรี

3. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี/
ปลัดกระทรวง

หัวหน5าส6วนราชการระดับกรมที่อยู6ในบังคับบัญชา
หัวหน5าส6วนราชการซึ่งไม6มีฐานะเปQนกรม และข5าราชการพลเรือนสามัญ
ที่อยู6ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ สำนักงานปลัดกระทรวง

4. หัวหน5าส6วนราชการระดับกรม

ข5าราชการพลเรือนสามัญที่อยู6ในบังคับบัญชา ยกเว5น ปลัดอำเภอ
หัวหน5าส6วนราชการประจำอำเภอ ข5าราชการในบังคับบัญชา
ของปลัดอำเภอ/หัวหน5าส6วนราชการประจำอำเภอ

5. หัวหน5าส6วนราชการ
ซึ่งไม6มีฐานะเปQนกรม
แต6มีผู5บังคับบัญชาเปQนอธิบดี
หรือตำแหน6งที่เรียกชื่อ
อย6างอื่นที่มีฐานะเปQนอธิบดี
6. เลขานุการรัฐมนตรี
7. ผู5บังคับบัญชาระดับ สำนัก/กอง
หรือเทียบเท6า

ข5าราชการพลเรือนสามัญที่อยู6ในบังคับบัญชา

8. ปลัดจังหวัด/หัวหน5า
ส6วนราชการประจำจังหวัด

ข5าราชการพลเรือนสามัญที่อยู6ในบังคับบัญชา ยกเว5น ปลัดอำเภอ
หัวหน5าส6วนราชการประจำอำเภอ และข5าราชการพลเรือนสามัญ
ที่อยู6ในบังคับบัญชาของหัวหน5าส6วนราชการประจำอำเภอ

9. นายอำเภอ
10. ปลัดอำเภอ/หัวหน5าส6วนราชการ
ประจำอำเภอ

ปลัดอำเภอ และหัวหน5าส6วนราชการประจำอำเภอ
ข5าราชการพลเรือนสามัญที่อยู6ในบังคับบัญชา

ข5าราชการพลเรือนสามัญที่อยู6ในบังคับบัญชา
ข5าราชการพลเรือนสามัญที่อยู6ในบังคับบัญชา

11. ผู5บังคับบัญชาที่ได5รับมอบหมาย
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การกำหนดผู*ให*ข*อมูลและความเห็นประกอบการประเมิน
ผู*ให*ข*อมูลและความเห็น

ผู*รับการประเมิน

1. ผู&ว(าราชการจังหวัด

รองผู&ว(าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
หัวหน&าส(วนราชการประจำจังหวัด

2.หัวหน&าส(วนราชการ/หน(วยงานที่ผรู& ับ
การประเมินไปช(วยราชการ/ปฏิบัตราชการ

ข&าราชการที่ได&รับมอบหมายให&ไปช(วยราชการหรือปฏิบัติงาน
ในส(วนราชการหรือหน(วยงานอื่น

3. หัวหน&าคณะผู&แทน
(การบริหารราชการในต(างประเทศ)

ข&าราชการซึ่งประจำอยู(ต(างประเทศ แต(มิใช(บุคคลในคณะผู&แทน

4.7 ผลการประเมินรวมทั�งข้้อม้ลประกอบัติ่าง ๆ ให้ผ้บัังคับับััญชาระดับั
สัำานัก/กอง เก็บัสัำาเนาไว้อย่างน้อย 2 รอบัการประเมิน สั่วนติ้นฉบัับัให้หน่วยงานทีร� บัั ผิดชอบังาน
การเจ้าหน้าทีข้� องสั่วนราชการจัดเก็บัไว้ในแฟ้้มประวัติข้ิ า้ ราชการ หรือจัดเก็บัข้้อม้ลไว้ในร้ปแบับัอืน�
เช่น แผ่นซึ่ีดี เป็นติ้น
4.8 เพื�อให้มีกลไกสันับัสัน้นความโปร่งใสัและเป็นธิ์รรมในการประเมินผล
การปฏิิบััติิราชการ ให้หัวหน้าสั่วนราชการระดับักรมหรือจังหวัดแติ่งติั�ง “คณะกรรมการกลั�นกรอง
ผลการปฏิิบััติิราชการ” ทำาหน้าที�พิจารณาเสันอความเห็นเกี�ยวกับัมาติรฐานและความเป็นธิ์รรม
ข้องการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญในสัังกัด โดยรายละเอียด
องค์ประกอบัข้องคณะกรรมการ มีดังนี�
1. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม
รองหัวหน้าส่วนราชการผู้รบั ผิดชอบงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(Chef Human Resource Officer : CHRO) ของส่วนราชการ

ประธาน

ข้าราชการพลเรือนสามัญอื่นตามหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร
ไม่น้อยกว่า 4 คน

กรรมการ

หัวหน้าหน่วยงานที่รบั ผิดชอบงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ

เลขานุการ

2. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับจังหวัด
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รบั ผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล
(Chef Human Resource Officer : CHRO) ของจังหวัด

ประธาน

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ในจังหวัดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 4 คน

กรรมการ

หัวหน้าหน่วยงานที่รบั ผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของจังหวัด

เลขานุการ

ขั�นติอนก�รดำ�เนินก�รติ�มระบบประเมินผู้ลก�รปฏิิบัติิร�ชก�ร
การดำาเนินการติามระบับัประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการในหนึง� รอบัการประเมิน แบั่งได้เป็น
3 ช่วง ดังนี�
1. ติ�นรอบก�รประเมิน
ผ้้รับัการประเมินติกลงร่วมกับัผ้้บัังคับับััญชา/ผ้้ประเมินเกี�ยวกับัผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงาน
ที�ผ้รับัการประเมินติ้องปฏิิบััติิให้เกิดผลในช่วงรอบัการประเมินนั�น โดยติ้องกำาหนดติัวชี�วัดผลงาน
และค่ า เป้ า หมาย ติลอดจนทบัทวนสัมรรถึนะที� ค าดหวั ง ในติำา แหน่ ง งานที� รั บั ผิ ด ชอบั
และเมื�อได้ข้้อติกลงแล้ว ให้บัันทึกข้้อม้ลลงในแบับัประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ
2. ระหว่�งรอบก�รประเมิน
ในระหว่างรอบัการประเมินเป็นช่วงเวลาทีผ� ร้ บัั การประเมินจะติ้องปฏิิบัติั ริ าชการ ให้เกิดผล
ติามที�ได้ติกลงร่วมกันไว้กับัผ้้บัังคับับััญชา/ผ้้ประเมิน
ผ้้รับัการประเมินในฐานะผ้้ปฏิิบััติิพึงติิดติามผลงานที�ตินรับัผิดชอบั พิจารณาปัญหา
และหาหนทางแก้ไข้โดยปรึกษาหารือกับัผ้้บัังคับับััญชา เพื�อให้ปฏิิบััติิราชการบัรรล้ผลสััมฤทธิ์ิ�
ติามที�ติกลงโดยมีพฤติิกรรมติามคาดหวัง
หากระหว่างรอบัการประเมินมีการปรับัเปลีย� นเป้าหมายการปฏิิบัติั ริ าชการทีไ� ด้ติกลงกันไว้
เมื�อเริ�มรอบัการประเมิน ผ้้บัังคับับััญชา/ผ้้ประเมินติ้องให้คำาปรึกษาชี�แนะแก่ผ้รับัการประเมิน
และร่วมกันหารือปรับัเปลี�ยนติัวชี�วัดผลงาน และ/หรือค่าเป้าหมาย รวมทั�งนำ�าหนักข้องติัวชี�วัด
และแก้ไข้ข้้อม้ลในแบับัประเมินผลการปฏิิบััติิราชการให้สัอดคล้องกันด้วย
3. ปล�ยรอบก�รประเมิน
เมือ� ครบัรอบัการประเมิน ผ้บั้ งั คับับััญชา/ผ้ป้ ระเมินมีหน้าทีป� ระเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ข้องผ้้รับัการประเมิน จากการพิจารณาอย่างน้อยสัององค์ประกอบั คือ ผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงาน
และพฤติิกรรมการปฏิิบัติั ริ าชการหรือสัมรรถึนะ (หากมีการกำาหนดองค์ประกอบัอืน� ไว้ดว้ ย ผ้ป้ ระเมิน
ก็ติ้องพิจารณาองค์ประกอบัเหล่านั�นด้วย)
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การดำาเนินการเกี�ยวกับัการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการมีผ้เกี�ยวข้้องหลายฝ่่าย ทั�งนี�
อาจสัร้ปบัทบัาทหน้าที�ข้องฝ่่ายติ่าง ๆ ในแติ่ละช่วงข้องรอบัการประเมินได้ ดังนี�
ต"นรอบการประเมิน

ปลายรอบการประเมิน

ผู"ประเมิน
- แจ&งหลักเกณฑ/การประเมิน
ให&ผู&รับการประเมินทราบ
- ร;วมกับผู&รับการประเมิน
วางแผนการปฏิบัติราชการ
เป@าหมายระดับความสำเร็จของงาน
ที่คาดหมาย ตัวชี้วัดผลงาน รวมถึง
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
จากผู&รับการประเมิน

ผู"ประเมิน
- ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติราชการ
ของผู&รบั การประเมิน
- ให&คำปรึกษา แนะนำ และช;วยเหลือ
ผู&รับการประเมินในกรณีเกิดข&อขัดข&อง
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให&ผู&รับการประเมิน
สามารถปฏิบัติราชการได&บรรลุค;าเป@าหมาย
ที่ตกลงกันไว&
- ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลด ตัวชี้วัด และ/หรือ
ค;าเป@าหมายผลงานให&เหมาะสม
กับสถานการณ/

ผู"ประเมิน
- ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผู&รับการประเมิน
ตามหลักเกณฑ/และวิธีการที่ได&ตกลงและประกาศให&ทราบทั่วกัน
เมื่อเริ่มรอบการประเมิน
- เก็บสำเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ไว&ที่หน;วยงานเปVนเวลาอย;างน&อยสองรอบการประเมิน
- นำส;งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
พร&อมเอกสารแนบทั้งหมดแก;หน;วยงานที่รบั ผิดชอบงาน
การเจ&าหน&าที่ของส;วนราชการระดับกรม/จังหวัด
ให&จัดเก็บต&นฉบับไว&ในแฟ@มประวัติข&าราชการ
หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได&

ผู"รับการประเมิน
- ร;วมกับผู&ประเมินวางแผน
การปฏิบัติราชการเป@าหมาย
ระดับความสำเร็จของงานที่คาดหมาย
ตัวชี้วัดผลงาน รวมถึงระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวังจากผู&รบั การประเมิน
คณะกรรมการกลั่นกรอง
- บันทึกข&อมูลในแบบประเมินผล
ผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ
-

ผู"รับการประเมิน
- ตั้งใจปฏิบัติราชการให&เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป@าหมายด&วยพฤติกรรมตามที่ตกลง
ร;วมกันไว&กับผู&บังคับบัญชา/ผู&ประเมิน
- ปรึกษาหารือขอคำแนะนำ
และความช;วยเหลือจากผู&บังคับญ
ั ชา/
คณะกรรมการกลั่นกรอง
ผู&ประเมิน หากเกิดข&อขัดข&อง
ผลการประเมิ
ในการปฏิ
บัติรนาชการ
-

ผู"รับการประเมิน
- ลงนามรับทราบผลการประเมิน
- รับฟังข&อเสนอแนะจากผู&บังคับบัญชา/ผู&ประเมินสำ หรับการปรับปรุง
การปฏิบัติราชการของตนต;อไป

คณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการประเมิน
-

คณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการประเมิน
-

ต"นรอบการประเมิน

หน1วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเจ"าหน&าที่
ของส1วนราชการ/จังหวัด
- ยกร;างประกาศหลักเกณฑ/
หน1
วยงานทีน่รสำหรั
ับผิดบชอบ
การประเมิ
งานการเจ"
า
หน&
่ &มีอำนาจ
รอบการประเมินาทีเสนอผู
ของส1วนราชการ/จังหวัด
พิจารณา
-- ยกร;
างประกาศหลั
กเกณฑ/
แจ&งประกาศหลั
กเกณฑ/
การประเมิ
น
สำหรั
บ
การประเมินสำหรับ
รอบการประเมิ
&มีอำนาจ
รอบการประเมินนเสนอผู
ให&ทราบทั
่วกัน
พิจารณา
- แจ&งประกาศหลักเกณฑ/
การประเมินสำหรับ
รอบการประเมินให&ทราบทั่วกัน
14

ระหว1างรอบการประเมิน

ระหว1างรอบการประเมิน

หน1วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเจ"าหน&าที่
ของส1วนราชการ/จังหวัด
- ให&การช;วยเหลือผู&ประเมิน
หน1วยงานที่รับผิดชอบ
และผู&รับการประเมินตามความจำเปVน
งานการเจ"าหน&าที่
ของส1วนราชการ/จังหวัด
- ให&การช;วยเหลือผู&ประเมิน
และผู&รับการประเมินตามความจำเปVน

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
- พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข&าราชการพลเรือนสามัญในส;วนราชการ/จังหวัด
เพื่อความเปVนมาตรฐานและความเปVนธรรมในการใช&ดุลยพินิจ
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
ของผู&บังคับบัญชา/ผู&ประเมิน
- พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เสนอผลการประเมินและข&อคิดเห็นต;อผู&มอี ำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
ของข&าราชการพลเรือนสามัญในส;วนราชการ/จังหวัด
เพื่อความเปVนมาตรฐานและความเปVนธรรมในการใช&ดุลยพินิจ
ปลายรอบการประเมิ
น
ของผู&บังคับบัญชา/ผู&ประเมิ
น
- เสนอผลการประเมินและข&อคิดเห็นต;อผู&มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
หน1วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเจ"าหน"าที่ของส1วนราชการ/จังหวัด
- รวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากสำนัก/กอง
นำส;งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปะเมิน
หน1
วยงานที
ผิดชอบ บจังหวัด/กรม
ผลการปฏิ
บัต่ริรับาชการระดั
งานการเจ"าหน"าทีข่ องส1วนราชการ/จังหวัด
- จัดเก็บต&นฉบับแบบสรปุการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- รวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากสำนัก/กอง
ของข&าราชการแต;ละรายไว&ในแฟ@มประวัติข&าราชการ
นำส;งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปะเมิน
หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม
ผลการปฏิบัติราชการระดับจังหวัด/กรม
าราชการพลเรื
ญ บัติราชการ
-- จัประกาศรายนามข&
ดเก็บต&นฉบับแบบสรปุ
การประเมิอนสามั
นผลการปฏิ
ที่มผี ลการปฏิบัติราชการในระดับ “ดีเด;น” และ “ดีมาก”
ของข&าราชการแต;ละรายไว&ในแฟ@มประวัติข&าราชการ
หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม
- ประกาศรายนามข&าราชการพลเรือนสามัญ
ที่มผี ลการปฏิบัติราชการในระดับ “ดีเด;น” และ “ดีมาก”

03

การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและสมรรถนะ

03

ก�รประเมิินผลสัมิฤที่ธิ์ิ�ของง�นและสมิรรถนะ

ก�รประเมินผู้ลสำัมฤทำธีิ�ของง�น

การประเมิ น ผลสัั ม ฤทธิ์ิ� ข้ องงานเป็ น การพิ จ ารณาผลการปฏิิ บัั ติิ ง านที� เ กิ ด ข้ึ� น จริ ง
ในรอบัการประเมินว่าเป็นไปติามเป้าหมายทีก� ำาหนดข้ึน� ไว้มากน้อยเพียงใด ทัง� เชิงปริมาณและค้ณภาพ
ข้องผลงาน โดยผ้้ที�ปฏิิบััติิงานได้ผลดีกว่าก็ย่อมจะได้คะแนนการประเมินผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงานสั้งกว่า
การประเมินผลสััมฤทธิ์ิข้� องงานเริม� จากการกำาหนดติัวชีว� ดั ผลงานหลัก (Key Performance
Indicator: KPI) จากนัน� จึงกำาหนดค่าเป้าหมาย (Target) เพือ� ใช้เป็นเกณฑ์์ในการบัอกว่าผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ข้องผ้้ปฏิิบััติิงาน/ผ้้รับัการประเมินในแติ่ละติัวชี�วัดนั�นสั้งหรือติำ�าอย่างไร
เมื�อครบัรอบัการประเมิน ผ้้ประเมินจะเปรียบัเทียบัผลงานที�ผ้รับัการประเมินทำาได้จริง
กั บั ค่ า เป้ า หมายที� กำา หนดไว้ และคำา นวณคะแนนรวมข้องการประเมิ น ผลสัั ม ฤทธิ์ิ� ข้ องงาน
ในแบับัประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ
1. ก�รกำ�หนดติัวชี�วัดผู้ลง�น
การกำาหนดติัวชี�วดั ติามแนวทางการพัฒนาติัวชี�วดั ข้องสัำานักงาน ก.พ. โดยสัามารถึเลือก
นำาไปปรับัใช้ให้เหมาะสัมกับัลักษณะงาน โดยแติ่ละวิธิ์มี คี วามแติกติ่างและเหมาะสัมกับัลักษณะงาน
ที�จะประเมินแติกติ่างกันไป โดยข้้อเสันอแนะสัำาหรับัการเลือกวิธิ์ีกำาหนดติัวชี�วัด สัร้ปได้ดังนี�
ารกำหนดตั
ารกำหนดตัววชีชี้ว้วัดัดผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ษณะงานที
ษณะงานที่เหมาะสม
หมาะสม
่เหมาะสม
วิวิวิธธีกธีกีการกำหนดตั
ลัลัลักกกษณะงานที
ารกำหนดตัวววชีชีชี้ว้ว้วัดัดัดผลงาน
ผลงาน
ษณะงานที่เ่เ่เหมาะสม
หมาะสม
วิวิธธีกีการกำหนดตั
ลัลักกษณะงานที
วิธวิวิีกธธารกำหนดตั
้วชีและเป8
ัด้วผลงาน
่เหมาะสม
ีกาีกยทอดตั
ัดัดผลงาน
กาชการตามมาตรการปรั
ษณะงานที
่เ่เหมาะสม
1.การถ(
1.การถ(
าารกำหนดตั
ยทอดตั
ยทอดตัววชีชีว้ว้วชีวัดวัดและเป8
และเป8
าหมาย
หมาย - -งานตามการประเมิ
งานตามการประเมิ
งานตามการประเมินนผลการปฏิ
ผลการปฏิ
ผลการปฏิบลับัตกลัลััติรษณะงานที
าชการตามมาตรการปรั
ปรุปรุงประสิ
งประสิ
ประสิททธิธิภภาพ
าพาพ
ารกำหนดตั
ผลงาน
กิราชการตามมาตรการปรั
ษณะงานที
หมาะสม บบบปรุ
1.การถ(
าาาหมาย
วิธีกาาารกำหนดตั
้วชีัด้วผลงาน
่เหมาะสม
1.การถ(
ายทอดตั
ยทอดตัวววชีชีชี้ว้ว้ววัดัดัดชีและเป8
และเป8
หมาย --- งานตามการประเมิ
งานตามการประเมินนนผลการปฏิ
ผลการปฏิบบบลััตัตัตกิริริรษณะงานที
าชการตามมาตรการปรั
บปรุ
ปรุงงงประสิ
ประสิทททธิธิธิภภภาพ
าพ
1.การถ(
า
หมาย
าชการตามมาตรการปรั
บ
จากบนลงล(
จากบนลงล(
า
า
ง
ง
จากบนลงล(
าง วชีว้วชีัด้วและเป8
ในการปฏิ
ในการปฏิ
ิราชการ
าชการนผลการปฏิ
1.การถ(
าายทอดตั
ัดัดและเป8
าาหมาย
นนผลการปฏิ
ิริราชการตามมาตรการปรั
บบปรุ
งงประสิ
ภภาพ
1.การถ(
ายทอดตั
าหมาย
- -งานตามการประเมิ
บัตบบิรัตัตาชการตามมาตรการปรั
บปรุ
งประสิ
ทธิททภธิธิาพ
บบบบัตัตัตัติริริราชการ
จากบนลงล(
1.การถ(
ยทอดตั
และเป8
หมาย ในการปฏิ
- งานตามการประเมิ
งานตามการประเมิ
ผลการปฏิ
าชการตามมาตรการปรั
ปรุ
ประสิ
าพ
จากบนลงล(
าางง วชีว้วชีัด้วและเป8
ในการปฏิ
าชการ นผลการปฏิ
1.การถ(
ายทอดตั
าหมาย
- งานตามการประเมิ
บัติราชการตามมาตรการปรั
บปรุ
งประสิ
ทธิภาพ
ในการปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
าชการ
จากบนลงล(
างาางง
จากบนลงล(
-ในการปฏิ
-งานของผู
งานของผู
งานของผู
Kดำรงตำแหน(
ำรงตำแหน(
ำรงตำแหน(
ง
ง
ประเภทบริ
ประเภทบริ
ห
ห
าร
าร
เช(
เช(
น
น
หั
หั
ว
ว
หนK
หนK
า
า
ส(
ส(
ว
ว
นราชการ
นราชการ
ในการปฏิ
บบัตบิรKดัตKดัตาชการ
ในการปฏิ
ร
ิ
าชการ
จากบนลงล(
ง
ประเภทบริ
ห
าร
เช(
น
หั
ว
หนK
า
ส(
ว
นราชการ
ิราชการ งประเภทบริหาร เช(น หัวหนKาส(วนราชการ
จากบนลงล(าง
งานของผู
ำรงตำแหน(
ในการปฏิ
าชการ
-- งานของผู
ำรงตำแหน(
งประเภทบริ
หาร เช(
น หัวหนKาส(วนราชการ
รองหั
รองหั
วหนK
หนKบาาส(าัตส(Kดส(KดวKดิรวนราชการ
วำรงตำแหน(
นราชการ
นราชการและผู
และผู
ำรงตำแหน(
ำรงตำแหน(
งประเภทอำนวยการ
เช(เช(นนผูผูKอKอำนวยการสำนั
ำนวยการสำนั
ำนวยการสำนักก
รองหั
วววหนK
KดKดKดKดำรงตำแหน(
งงงประเภทอำนวยการ
เช(
- -งานของผู
งและผู
ประเภทบริ
หหาร
นประเภทอำนวยการ
าส(าาวส(ส(นราชการ
งานของผู
ด
K
งงประเภทบริ
เช(เช(
นนหัหัวหัหนK
ววหนK
ววนราชการ
รองหั
หนK
า
ส(
ว
นราชการ
และผู
ำรงตำแหน(
ประเภทอำนวยการ
เช(นนน ผูผูผูKอKอKอำนวยการสำนั
ำนวยการสำนักกก
- งานของผู
Kดำรงตำแหน(
ำรงตำแหน(
ประเภทบริ
หาร
ารเช(
หนK
นราชการ
รองหั
ว
หนK
า
ส(
ว
นราชการ
และผู
ด
K
ำรงตำแหน(
ง
ประเภทอำนวยการ
เช(
และผู
และผู
อ
K
อ
K
ำนวยการกอง
ำนวยการกอง
งานของผู
ด
K
ำรงตำแหน(
ง
ประเภทบริ
ห
าร
เช(
น
หั
ว
หนK
า
ส(
ว
นราชการ
และผู
รองหั
วKอKอหนK
าส(าาวส(ส(นราชการ
Kดำรงตำแหน(
งประเภทอำนวยการ
ก กก
รองหั
วำนวยการกอง
ววนราชการ
และผู
KดKดำรงตำแหน(
งงประเภทอำนวยการ
เช(นนผูKอผูำนวยการสำนั
KอKอำนวยการสำนั
และผู
ำนวยการกอง
รองหั
วหนK
หนK
นราชการและผู
และผู
ำรงตำแหน(
ประเภทอำนวยการเช(
ำนวยการสำนั
และผู
KอหนK
ำนวยการกอง
รองหั
ว
าส(วนราชการ
และผู
Kดชอบหลั
ำรงตำแหน(
งประเภทอำนวยการ
เช(เช(น นผูKอผูำนวยการสำนั
ก
และผู
Kอำนวยการกอง
และผู
KอKอำนวยการกอง
-และผู
-งานตามหนK
งานตามหนK
งานตามหนK
า
า
ที
ที
ค
่
ค
่
วามรั
วามรั
บ
บ
ผิ
ผิ
ด
ด
ชอบหลั
ก
ก
ของหน(
ของหน(
ว
ว
ยงาน
ยงาน
า
ที
ค
่
วามรั
บ
ผิ
ด
ชอบหลั
ก
ของหน(
ว
ยงาน
ำนวยการกอง
และผู
Kอำนวยการกอง
- งานตามหนK
งานตามหนK
าทีที่ค่ความรั
วามรับบผิผิดดชอบหลั
ชอบหลักกของหน(
ของหน(ววยงาน
ยงาน
า
การสอบถามความคาดหวัง ง
งานใหKบบริกริการ
2.2.การสอบถามความคาดหวั
- -งานใหK
าาร
ทีาที่ความรั
บบผิบดผิผิชอบหลั
กของหน(
วยงาน
่ค่ความรั
ดดชอบหลั
กกของหน(
ววยงาน
- งานตามหนK
งานตามหนK
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1.1 การถึ่ายทอดเป้าหมายและติัวชี�วัดผลงานจากบันลงล่าง (Goal Cascading Method)
การกำาหนดติัวชี�วัด โดยวิ ธิ์ีนี�ใช้ หลั กการถึ่ ายทอดติั วชี�วัดผลงาน (KPI) พร้ อมทั� งค่ าเป้ าหมาย
จากระดับัสั้งสั้ดข้องสั่วนราชการ (หัวหน้าสั่วนราชการ) เรื�อยลงมาติามลำาดับัชั�นการบัังคับับััญชา
ในสั่วนราชการ (Hierarchy) จนถึึงผ้้ปฏิิบััติิงานแติ่ละคน
คำาว่า “จากบันลงล่าง” ในที�นี� หมายถึึง จากระดับัการบัังคับับััญชาที�สั้งกว่า (ระดับับัน)
สั้่ระดับัการบัังคับับััญชาที�ติำ�ากว่า (ระดับัล่าง) เปรียบัเหมือนสัายนำ�าติกที�ไหลลดหลั�นลงจากชั�นบัน
สั้่ชั�นล่าง (Cascade)

การถึ่ายทอดเป้าหมายและติัวชี�วัดผลงานจากบันลงล่างนี�อย้่บันพื�นฐานแนวคิดที�ว่า
ผลสัำาเร็จข้องสั่วนราชการ = ผลรวมผลการปฏิิบััติิงานข้องบั้คลากรท้กคนในสั่วนราชการ
การที�ผ้บัังคับับััญชาจะสัามารถึปฏิิบััติิหน้าที�ข้องตินให้ล้ล่วงติามเป้าประสังค์ได้ จำาติ้องได้
รับัการสันับัสัน้นจากผ้้ใติ้บัังคับับััญชาที�ติ้องปฏิิบััติิงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื�อผลักดันให้
งานติามความรับัผิดชอบัข้องผ้้บัังคับับััญชาประสับัผลสัำาเร็จ
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จะเห็นได้วา่ หน้าทีค� วามรับัผิดชอบัข้องผ้บั้ งั คับับััญชาสัอดคล้องเชือ� มโยงกับัการปฏิิบัติั งิ าน
ข้องผ้้ใติ้บัังคับับััญชาอย่างใกล้ชิด ดังนั�น ติัวชี�วัดผลงานและค่าเป้าหมาย จึงควรได้รับัการถึ่ายทอด
ลงไปสั้ผ่ ป้ ฏิิบัติั งิ านในระดับัติ่าง ๆ ไล่เรียงติามระดับัชัน� การบัังคับับััญชาข้องสั่วนราชการ ในทางปฏิิบัติั ิ
การถึ่ายทอดดังกล่าวทำาได้อย่างน้อย 3 ร้ปแบับั 1) ถึ่ายทอดเป้าหมายลงมาโดยติรง 2) ถึ่ายทอด
โดยการเฉลี�ยค่าเป้าหมาย และ 3) ถึ่ายทอดเฉพาะสั่วนงานที�ผ้ใติ้บัังคับับััญชาได้รับัมอบัหมาย
ประโยชน์สัำาคัญที�สั้ดประการหนึ�งข้องการถึ่ายทอดเป้าหมายและติัวชี�วัดผลงาน คือ
เป็นการเอือ� ให้ผป้ ฏิิบัติั งิ านท้กคนในท้กระดับัชัน� ข้องการบัังคับับััญชามองเห็นความเชือ� มโยงระหว่าง
งานในความรับัผิดชอบักับัเป้าหมายข้องผ้้บัังคับับััญชาในระดับัสั้งข้ึ�นไป ซึ่ึ�งจะทำาให้เข้้าใจได้ว่า
การปฏิิบััติิงานข้องตินเกี�ยวข้้องและสั่งผลติ่อความสัำาเร็จข้ององค์การอย่างไร ลักษณะดังกล่าว
นอกจากจะช่วยให้ผป้ ฏิิบัติั งิ านสัามารถึปรับัแนวทางการทำางานให้สัอดคล้อง (Aligned) กับัทิศทางหลัก
ข้ององค์การได้ดข้ี น�ึ แล้วยังมีสัว่ นเสัริมสัร้างความร้สั้ กึ มีสัว่ นร่วมในความสัำาเร็จข้ององค์การได้อกี ด้วย
ทั�งนี� เมื�อสัิ�นสั้ดรอบัการประเมิน ผ้้ประเมินจะนำาแบับัประเมินผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงานมาใช้
ประกอบัการพิจารณา โดยจะนำาผลงานที�ผ้ใติ้บัังคับับััญชาทำาได้จริง (Actual Results) ติลอดช่วง
รอบัการประเมิน เปรียบัเทียบักับัเกณฑ์์ค่าเป้าหมาย (Target) ที�ติั�งไว้ติั�งแติ่ติ้นรอบัประเมินแรก
แล้วให้คะแนนติามความเป็นจริง สั้ดท้ายก็จะได้คะแนนการประเมินผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงาน
1.2 การสัอบัถึามความคาดหวังข้องผ้้รับับัริการ (Customer-focused Method)
การสัอบัถึามความคาดหวั งข้องผ้้ รั บับัริ การเป็ นการประเมิ นผลการปฏิิ บััติิราชการ
ข้องผ้้ปฏิิบััติิงานให้บัริการ โดยสัะท้อนผ่านการรับัร้้ข้องผ้้รับับัริการที�ได้รับัผลโดยติรงจากค้ณภาพ
การบัริการนั�น หากผ้้รับับัริการพอใจหรือร้้สัึกว่าได้รับับัริการติามที�คาดไว้เป็นอย่างดีก็จะถึือได้ว่า
ผ้้ให้บัริการทำางานได้ผลสััมฤทธิ์ิ�ดี
การกำาหนดติัวชี�วัดติามวิธิ์ีนี�เหมาะกับัการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการข้องผ้้ปฏิิบััติิงาน
เกีย� วกับัการให้บัริการเพราะง่ายทีจ� ะกำาหนดติัวชีว� ดั ให้สัะท้อนเนือ� งานการให้บัริการและความคาดหวัง
ข้องผ้้รับับัริการ
1.3 การไล่เรียงติามผังการเคลื�อนข้องงาน (Workflow Charting Method) การกำาหนด
ติัวชีว� ดั ติามวิธิ์นี เ�ี ป็นการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการโดยพิจารณาผลสัำาเร็จข้องงานข้องผ้ป้ ฏิิบัติั งิ าน
ทีร� บัั ผิดชอบังานเฉพาะบัางข้ัน� ติอนข้องกระบัวนงานหนึง� ๆ ซึ่ึง� มีผป้ ฏิิบัติั งิ านอืน� รับัผิดชอบัข้ัน� ติอนอืน�
อย้่ด้วย
กำาหนดติัวชีว� ดั ติามวิธิ์นี ี� เริม� ติ้นจากการพิจารณากระบัวนงานโดยรวมจากผังการข้ับัเคลือ� น
ข้องงาน (Workflow) จากนั�นจึงพิจารณาบัทบัาทข้องผ้้ปฏิิบััติิงานในแติ่ละข้ั�นติอน และเป้าหมาย
เพื�อใช้เป็นเกณฑ์์เมื�อสัิ�นรอบัการประเมิน
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การกำาหนดติัวชี�วัดโดยวิธิ์ีการไล่เรียงติามผังการเคลื�อนข้องงานนี� ใช้ได้ดีกับังานที�ติ้องมี
หลายกล้ม่ หลายฝ่่ายร่วมมือหรือแบั่งงานกันทำา เช่น การจัดเติรียมวาระการประช้ม การจัดทำารายงาน
และการจัดทำาหนังสัือที�ระลึกเนื�องในโอกาสัครบัรอบัการก่อติั�งหน่วยงาน เป็นติ้น
2. ก�รติัดสำินใจัเลือกแนวทำ�งก�รกำ�หนดติัวชี�วัดผู้ลง�นหลัก (KPI)
การติัดสัินใจเลือกแนวทางการกำาหนดติัวชี�วัดผลงานหลักได้เหมาะสัมกับัลักษณะงาน
ทีจ� ะประเมิน ซึ่ึง� ไม่อาจมีวธิ์ิ กี ารวิธิ์ใี ดวิธิ์หี นึง� เพียงวิธิ์เี ดียวทีจ� ะเหมาะสัมกับัการประเมินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ท้กกรณี โดยอาจดำาเนินการติามข้ั�นติอน 4 ข้ั�น ดังนี�
2.1 เริม� ติ้นจากการถึ่ายทอดเป้าหมายและติัวชีว� ดั ผลงานจากบันลงล่าง (Goal Cascading
Metrod) โดยกำาหนดติัวชีว� ดั ติัง� แติ่ข้องผ้บั้ ริหารสั้งสั้ดข้ององค์การ ไล่เรียงลงมายังผ้ร้ บัั ผิดชอบัระดับัติ่าง ๆ
ติามลำาดับั การถึ่ายทอดติัวชี�วัดให้ทำาทีละติัว โดยถึ่ายทอดลงไปยังผ้้ปฏิิบััติิงานระดับัถึัดลงไป
ทีละระดับัจนครบัท้กติัวชี�วัดสัำาหรับัผ้้ปฏิิบััติิงานที�เกี�ยวข้้องท้กคนในท้กระดับั และเมื�อถึ่ายทอด
ติัวชี�วัดติัวแรกเสัร็จจึงค่อยกลับัไปเริ�มถึ่ายทอดติัวชี�วัดติ่อ ๆ ไป จนครบัท้กติัวที�มี
2.2 พิจารณาว่าผ้ป้ ฏิิบัติั งิ านแติ่ละรายได้รบัั มอบัหมายติัวชีว� ดั เฉพาะตินหรือไม่ และติัวชีว� ดั
เหล่านัน� ครอบัคล้มหน้าทีค� วามรับัผิดชอบัหมดแล้วหรือไม่ เพราะมีโอกาสัเป็นไปได้สัาำ หรับัผ้ป้ ฏิิบัติั งิ าน
บัางคนที� ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บั มอบัหมายติั ว ชี� วั ด ใด ๆ จากการถึ่ า ยทอดเป้ า หมายและติั ว ชี� วั ด ผลงาน
จากบันลงล่าง หรือได้รับัมอบัหมายไม่ครบัถึ้วนติามหน้าที�ความรับัผิดชอบั
2.3 ให้ผ้ปฏิิบััติิงานที�มีติัวชี�วัดครบัถึ้วนดีแล้วร่วมกับัผ้้ประเมินในการระบั้ค่าเป้าหมาย
ข้องติัวชี�วัดแติ่ละติัว
2.4 สัำาหรับัผ้้ปฏิิบััติิงานที�ยังไม่มีติัวชี�วัดหรือมีแติ่ยังไม่ครอบัคล้มหน้าที�ความรับัผิดชอบั
อย่างครบัถึ้วน ให้รว่ มกับัผ้บั้ งั คับับััญชา ผ้ป้ ระเมินกำาหนดติัวชีว� ดั ข้ึน� โดยอาจพิจารณาใช้แนวทางอืน�
ในการกำาหนดติัวชีว� ดั เช่น การสัอบัถึามความคาดหวังข้องผ้ร้ บัั บัริการ การไล่เรียงติามผังการเคลือ� น
ข้องงาน หรือแนวทางอื�นที�สั่วนราชการเห็นว่าเหมาะสัมมาเป็นกรอบัสัำาหรับัการพิจารณากำาหนด
ติัวชีว� ดั โดยให้ดาำ เนินการไปทีละกล้ม่ งานจนครบั กล่าวคือ ผ้ป้ ฏิิบัติั งิ านท้กคนได้รบัั มอบัหมายติัวชีว� ดั
พร้อมทั�งค่าเป้าหมายที�ครอบัคล้มหน้าที�ความรับัผิดชอบัทั�งหมดข้องติน การกำาหนดติัวชี�วัด
และค่าเป้าหมายนี�เป็นเครื�องมือสัำาคัญในการบัริหารผลการปฏิิบััติิราชการ ดังนั�น ผ้้บัังคับับััญชา/
ผ้้ประเมินจึงควรมีสั่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการดำาเนินการดังกล่าว โดยอาจประช้มเชิงปฏิิบััติิการ
(Workshop) เพื�อให้ทั�งฝ่่ายผ้้บัังคับับััญชา/ผ้้ประเมิน และฝ่่ายผ้้ใติ้บัังคับับััญชา/ผ้้รับัการประเมิน
มีความเข้้าใจร่วมกันเกี�ยวกับัทิศทาง และเป้าหมายการปฏิิบััติิราชการที�ผ้บัังคับับััญชาคาดหมาย
จากผ้้ใติ้บัังคับับััญชา
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3. ก�รกำ�หนดค่�เป้�หม�ย
การประเมินผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงานจะเริ�มจากการกำาหนดติัวชี�วัดผลงาน จากนั�นจึงค่อยมา
กำาหนดค่าเป้าหมาย (Target) เพื�อใช้เป็นเกณฑ์์ช�ีระดับัผลการปฏิิบััติิงานที�แติกติ่างกันสัำาหรับั
แติ่ละติัวชีว� ดั ซึ่ึง� การดำาเนินการทัง� สัองสั่วนนี� ผ้ป้ ฏิิบัติั งิ านติ้องร่วมกับัผ้บั้ งั คับับััญชาผ้ป้ ระเมินท้กครัง�
โดยทั�วไปค่าเป้าหมายข้องติัวชี�วัด แบั่งออกได้เป็น 5 ระดับั จากระดับัติำ�าข้ึ�นไปสั้่ระดับัสั้ง
สััมพันธิ์์กับัค่าคะแนนการประเมินผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงาน ข้้อแนะนำาเกี�ยวกับัการกำาหนดค่าเป้าหมาย
ออกเป็น 5 ระดับั ให้เริ�มจากการกำาหนดค่าเป้าหมายระดับัมาติรฐาน (ระดับั 3) เป็นหลักไว้ก่อน
จากนั�น จึงพิจารณาประเด็นติ่าง ๆ ดังนี�
3.1 ผลสััมฤทธิ์ิข้� องงานสัำาหรับัติัวชีว� ดั ทีก� าำ ลังพิจารณาอย้น่ น�ั ควรมีคา่ มาติรฐานเป็นเช่นไร
โดยอาจพิจารณาจากสัถึิติิ ข้้อม้ล หรือประสับัการณ์ข้องผ้เ้ กีย� วข้้องหลายฝ่่ายประกอบัการติัดสัินใจ
จากนั�นจึงกำาหนดค่าเป้าหมายนั�นเป็นค่าเป้าหมายระดับัมาติรฐาน (ระดับั 3)
การเริ�มติ้นโดยกำาหนดค่าเป้าหมายระดับัมาติรฐานเป็นหลักไว้ก่อนจะช่วยให้เห็นภาพ
ได้ง่ายข้ึ�นว่าผลงานที�ติำ�าและสั้งกว่ามาติรฐานควรเป็นผลงานในระดับัใด
3.2 กำาหนดค่าเป้าหมายระดับัติำ�าสั้ดทีย� อมรับัได้ (ระดับั 1) โดยทัว� ไปผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
จริงไม่ควรอย่างยิ�งที�จะติำ�ากว่าระดับันี�
3.3 กำาหนดค่าเป้าหมายระดับัยากมาก (ระดับั 5) ให้เป็นค่าที�ท้าทายความสัามารถึ
ข้องผ้้ปฏิิบััติิงาน หมายถึึง เป็นการยากที�ผ้ปฏิิบััติิงานจะสัามารถึปฏิิบััติิงานให้ได้ผลสััมฤทธิ์ิ�สั้งถึึง
ระดับันี� ผ้้ที�สัามารถึทำาได้สัำาเร็จจำาติ้องมีความท้่มเท อ้ติสัาหะ บัากบัั�นและมีความสัามารถึสั้งกว่า
ผ้้ปฏิิบััติิงานอื�นทั�วไปเป็นอันมาก
3.4 กำาหนดค่าเป้าหมายอีกสัองระดับัที�เหลือ คือ ค่าเป้าหมายระดับัติำ�ากว่ามาติรฐาน
(ระดับั 2) และค่าเป้าหมายระดับัยากปานกลาง (ระดับั 4)
4. ก�รพัิจั�รณ�ให�คะแนนก�รประเมินผู้ลสำัมฤทำธีิ�ของง�น
เมือ� ถึึงสัิน� สั้ดรอบัการประเมิน ผ้บั้ งั คับับััญชา ผ้ป้ ระเมินมีหน้าทีพ� จิ ารณาประเมินผลสััมฤทธิ์ิ�
ข้องงานทีผ� ใ้ ติ้บังั คับับััญชา ผ้ร้ บัั การประเมินได้ทาำ ให้เกิดข้ึน� จริง (Actual Results) จากการปฏิิบัติั งิ าน
ติลอดรอบัการประเมิน 6 เดือนที�ผ่านมาโดยเทียบักับัค่าเป้าหมาย (Target) ที�ท�ังสัองฝ่่าย
ได้ติกลงและลงนามรับัทราบัร่วมกันไว้ติั�งแติ่เริ�มรอบัการประเมิน ทั�งนี� ผ้้บัังคับับััญชา/ผ้้ประเมิน
อาจดำาเนินการ ติามแนวทางดังติ่อไปนี�
4.1 รวบัรวมข้้อม้ลผลการปฏิิบัติั ริ าชการข้องผ้ใ้ ติ้บังั คับับััญชา/ผ้ร้ บัั การประเมิน ประกอบั
การพิจารณาให้คะแนนสัำาหรับัติัวชี�วัดแติ่ละติัว โดยหากติ้องดำาเนินการเพิ�มเติิมเพื�อให้ได้ข้้อม้ลมา
(เช่น การสัำารวจความพึงพอใจข้องผ้้รับับัริการ) ก็ควรดำาเนินการให้แล้วเสัร็จโดยเร็ว จากนั�น
จึงประมวลและสัร้ปผล ก่อนเริ�มการพิจารณาให้คะแนนการประเมินผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงาน
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4.2 เปรียบัเทียบัผลงานที�ทำาได้จริงกับัค่าเป้าหมายติัวชี�วัด
4.3 บัันทึกคะแนนสัำาหรับัติัวชีว� ดั ท้กติัวลงในแบับัประเมินผลสััมฤทธิ์ิ� ข้องงานให้ครบัถึ้วน
5. ก�รปรับเปลี�ยนติัวชี�วัดผู้ลง�นและค่�เป้�หม�ยในระหว่�งรอบก�รประเมิน
การปรับัเปลีย� นติัวชีว� ดั และค่าเป้าหมายทีไ� ด้กาำ หนดไว้ติง� ั แติ่ติน้ รอบัการประเมินเป็นสัิง� ทีท� าำ ได้
โดยเฉพาะอย่างยิง� เมือ� เกิดการเปลีย� นแปลงในหน้าทีร� บัั ผิดชอบัข้องผ้ป้ ฏิิบัติั งิ าน หรือการเปลีย� นแปลง
แผนงาน ภารกิจ แนวนโยบัายภายในสั่วนราชการ รวมถึึงสัภาวการณ์แวดล้อมที�แปรเปลี�ยนไป
ในกรณีดังกล่าวผ้้บัังคับับััญชา/ผ้้ประเมินติ้องร่วมกับัผ้้ใติ้บัังคับับััญชา/ผ้้รับัการประเมินพิจารณา
ปรับัเปลี�ยนติัวชี�วัดและค่าเป้าหมาย
หลักก�รสำำ�คัญทำีติ� อ� งยึดถืือให�ได�กค็ อื ก�รปรับเปลีย� นติัวชีว� ดั ผู้ลง�น และค่�เป้�หม�ย
ในระหว่�งรอบก�รประเมิน ติ�องไม่เกิดขึ�นเพัร�ะผู้้�ใติ�บังคับบัญช�ไม่สำ�ม�รถืปฏิิบัติิร�ชก�ร
ให�บรรลุผู้ลสำัมฤทำธีิ�ติ�มทำี�ติกลงกันไว�กับผู้้�บังคับบัญช�ได�

ก�รประเมิินสมิรรถนะ
สัำานักงาน ก.พ. ได้กำาหนดนิยามสัมรรถึนะ (Competency) สัำาหรับัข้้าราชการพลเรือน
สัามัญว่าเป็น “ค้ณลักษณะเชิงพฤติิกรรมทีเ� ป็นผลมาจากความร้้ ทักษะ ความสัามารถึ และค้ณลักษณะอืน� ๆ
ที�ทำาให้บั้คคลสัร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์การ” อย่างไรก็ดี พฤติิกรรมการปฏิิบััติิราชการ
หรือสัมรรถึนะทีเ� ป็นจ้ดเน้นสัำาหรับัระบับัการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ ได้แก่ พฤติิกรรมทีผ� ป้ ฏิิบัติั ิ
แสัดงออกในระหว่างการปฏิิบััติิราชการอันสั่งผลติ่อความสัำาเร็จในการปฏิิบััติิหน้าที�ที�รับัผิดชอบั
ให้สัำาเร็จล้ล่วงไปด้วยดี ดังนั�น การประเมินสัมรรถึนะในระบับัการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ
จึงให้ความสัำาคัญกับัการพิจารณาว่าผ้้รับัการประเมินได้แสัดงพฤติิกรรมที�สัะท้อนสัมรรถึนะ
ติามทีค� วรจะเป็นสัำาหรับัประเภท/ติำาแหน่งงานข้องตินหรือไม่ประการใดโดยถึ้าผ้ร้ บัั การประเมิน ได้
แสัดงพฤติิ ก รรมให้ ปรากฏิอย่ างน้ อยติามที�ควรจะเป็ น สัำาหรั บั ประเภทติำา แหน่ งงานข้องติน
ก็ถึือได้ว่าผ้้นั�นมีสัมรรถึนะติรงติามประเภท/ติำาแหน่งงานข้องตินพฤติิกรรมดังกล่าวก็ย่อมสั่งผลดี
ติ่อการปฏิิบััติิราชการข้องผ้้รับัการประเมินด้วย
หลั ก เกณฑ์์ แ ละวิ ธิ์ี ก ารประเมิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ร าชการติามหนั ง สัื อ สัำา นั ก งาน ก.พ.
ที� นร 1012/ว 20 ลงวันที� 9 กันยายน 2552 กำาหนดให้ประเมินพฤติิกรรมการปฏิิบััติิราชการ
จากสัมรรถึนะหลักติามที� ก.พ. กำาหนด และสัมรรถึนะที�เกี�ยวข้้องกับัการปฏิิบััติิราชการติามที�
สั่วนราชการกำาหนดโดยสัมรรถึนะหลักประกอบัด้วย
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1. การม้่งผลสััมฤทธิ์ิ� (Achievement Motivation)
2. บัริการที�ดี (Service Mind)
3. การสัั�งสัมความเชี�ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
4. การยึดมั�นในความถึ้กติ้องชอบัธิ์รรมและจริยธิ์รรม (Integrity)
5. การทำางานเป็นทีม (Teamwork)
ทั�งนี� สั่วนราชการสัามารถึกำาหนดพฤติิกรรมบั่งชี�หรือติัวอย่างพฤติิกรรมข้องสัมรรถึนะ
หลักสัำาหรับัการประเมินข้้าราชการพลเรือนสัามัญแติ่ละประเภท สัายงาน และระดับัติำาแหน่ง
ทีแ� ติกติ่างจากทีสั� ำานักงาน ก.พ. กำาหนดไว้ในพจนาน้กรมสัมรรถึนะ เพือ� ให้เหมาะสัมกับัความจำาเป็น
หรือความติ้องการข้องสั่วนราชการก็ได้ โดยวิธิ์ีประเมินสัมรรถึนะ มีดังนี�
1. ก�รประเมินโดยใช�บุคคลคนเดียวเป็นผู้้�ประเมิน
สัำาหรับัวิธิ์กี ารประเมินวิธิ์นี ี� ผ้ท้ ำาหน้าทีป� ระเมินได้แก่ผบั้ งั คับับััญชาชัน� ติ้นทีท� ำางานใกล้ชดิ
กับัผ้้รับัการประเมินเนื�องจากจะมีโอกาสัสัังเกติการแสัดงพฤติิกรรมข้องผ้้รับัการประเมินได้อย่าง
ใกล้ชิดและติ่อเนื�อง
ทั�งนี� ผ้้ประเมินอาจใช้การสัังเกติพฤติิกรรมการแสัดงออกที�เห็นเด่นชัด โดยคอยสัังเกติ
พฤติิกรรมดังกล่าวข้องผ้้รับัการประเมินที�แสัดงออกในการปฏิิบััติิราชการในช่วงระหว่างรอบัระยะ
เวลาการประเมิน เทียบักับัมาติรวัดสัมรรถึนะทีสั� ว่ นราชการกำาหนด โดยพิจารณาไปทีละสัมรรถึนะ
จนครบัท้กสัมรรถึนะที�ประเมิน จากนั�น จึงบัันทึกผลการประเมินลงในแบับัประเมิน
การสัังเกติพฤติิกรรมติ้องทำาโดยสัมำ�าเสัมอติลอดระยะเวลาข้องการประเมิน และบัันทึก
พฤติิกรรมการปฏิิบัติั ริ าชการทีด� แี ละไม่ดเี พือ� ใช้เป็นหลักฐานประกอบัการประเมิน และใช้เป็นหลักฐาน
ในเรื�องอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้้องติ่อไป
2. ก�รประเมินโดยใช�ผู้้�ประเมินหล�ยคน
การประเมินแบับันีเ� ป็นเทคนิคหนึง� ทีใ� ช้ในการเพิม� ความติรง (Validity) ข้องผลการประเมิน
โดยการใช้มม้ มองการประเมินข้องผ้ท้ ม�ี ปี ฏิิสัมั พันธิ์์กบัั ผ้ร้ บัั การประเมินหลากหลายมิติิ การใช้ผป้ ระเมิน
หลายคนเป็นการลดโอกาสัผิดพลาด หรือความลำาเอียงในการใช้วิจารณญาณติัดสัินข้องผ้้ประเมิน
แติ่ละคนซึ่ึ�งสั่วนใหญ่ มี 2 แนวทาง ได้แก่
2.1 การให้ผ้รับัการประเมิน ประเมินตินเองก่อน แล้วจึงสัร้ปผลการประเมินร่วมกับั
ผ้้ประเมิน
2.2 การให้ผ้เกี�ยวข้้องกับัผ้้รับัการประเมินหลายคนเป็นผ้้ประเมิน เช่น ผ้้บัังคับับััญชา
เพื�อนร่วมงาน ผ้้ใติ้บัังคับับััญชา และผ้้รับับัริการ (ภายในและภายนอก) โดยนำาผลการประเมิน
จากผ้ป้ ระเมินท้กคนมาสัร้ปรวมกัน ซึ่ึง� อาจมีการให้คา่ นำา� หนักผลการประเมินข้องผ้ป้ ระเมินแติ่ละคน
แติกติ่างกันไปติามความเหมาะสัม
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04

การแจ้งผลการประเมิน
และแนวทางการให้คำปรึกษา

04

ก�รแจ้งผลก�รประเมิินและแนว่ที่�งก�รให้คำ�ปร่กษ์�

หลั ง จากการประเมิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ร าชการ ผ้้ บัั ง คั บั บัั ญ ชา/ผ้้ ป ระเมิ น ติ้ อ งแจ้ ง ผล
การประเมินให้ผ้รับัการประเมินทราบั ดังนี�
ก�รแจั�งผู้ลก�รประเมินและแนวทำ�งก�รให�คำ�ปรึกษ�
การแจ้ ง ผลการประเมิ น รายบั้ ค คล เพื� อ ให้ ผ้ รั บั การประเมิ น ทราบัผลการประเมิ น
การปฏิิบััติิราชการข้องตินในช่วงระยะเวลาการประเมินนั�น และเพื�อให้ผ้บัังคับับััญชา/ผ้้ประเมิน
มีโอกาสัให้คำาปรึกษาแนะนำาเพือ� นำาไปสั้ก่ ารพัฒนาผลการปฏิิบัติั ริ าชการ รวมทัง� พฤติิกรรมข้องผ้ร้ บัั
การประเมินก่อนรอบัการประเมินติ่อไป โดยในการแจ้งผลกรณีนี�ผ้รับัการประเมินติ้องลงนาม
รับัทราบัด้วย
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โดยสัาระสัำาคัญที�ผ้บัังคับับััญชา ผ้้ประเมินควรแจ้งแก่ผ้รับัการประเมิน
1. คะแนนการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการข้องผ้ร้ บัั การประเมินว่าได้เท่าไร และอย้ใ่ นระดับัใด
(เช่น ดี, ดีมาก, ดีเด่น)
2. คะแนนประเมินผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงานว่าได้เท่าใด
3. คะแนนประเมินพฤติิกรรมการปฏิิบััติิราชการ (สัมรรถึนะ) ว่าได้เท่าใด
4. จ้ ด เด่ น จ้ ด ด้ อ ย และประเด็ น ที� ผ้ รั บั การประเมิ น ควรได้ รั บั การพั ฒ นาให้ ดี ข้ึ� น
ทั�งในสั่วนผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงานและพฤติิกรรมการปฏิิบััติิราชการ
ก�รประก�ศร�ยชื�อผู้้ม� ีผู้ลก�รประเมินผู้ลก�รปฏิิบัติิร�ชก�รระดับ “ดีเด่น” และ “ดีม�ก”
การประกาศให้ทราบัในระดับัสั่วนราชการ ทั�งนี� นอกจากเพื�อเป็นการยกย่อง ชมเชย
ผ้้มีผลการปฏิิบััติิราชการระดับัดีเด่นและดีมากให้เป็นที�ทราบัโดยทั�วกันแล้ว ยังเป็นการเสัริมสัร้าง
ความโปร่งใสัข้องการประเมินอีกด้วย
แนวทำ�งก�รให�คำ�ปรึกษ�ห�รือแก่ผู้ร้� ับก�รประเมิน
การให้คาำ ปรึกษาหารือแก่ผร้ บัั การประเมินในระหว่างการแจ้งผลการประเมินอย่างเป็นทางการ
เป็ น รายบั้ ค คลแก่ ผ้ รั บั การประเมิ น ถึื อ เป็ น กลไกหนึ� ง ที� ช่ ว ยให้ ผ้ บัั ง คั บั บัั ญ ชา ผ้้ ป ระเมิ น
และผ้้ ใ ติ้ บัั ง คั บั บัั ญ ชา/ผ้้ รั บั การประเมิ น ได้ มี โ อกาสัหารื อ ร่ ว มกั น เพื� อ พั ฒ นางาน/ปรั บั ปร้ ง
พฤติิกรรม รวมทั�งยังเป็นช่วงเวลาข้องการติิชม และกระติ้้นให้ผ้รับัการประเมินพัฒนาตินเอง
สัิ� ง สัำา คั ญ ที� ผ้ บัั ง คั บั บัั ญ ชา ผ้้ ป ระเมิ น ติ้ อ งคำา นึ ง ถึึ ง ในการให้ คำา ปรึ ก ษาหารื อ ก็ คื อ
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ก�รประเมินผู้ลก�รปฏิิบัติิร�ชก�รของกรมก�รพััฒน�ชุมชน

กรมการพัฒนาช้มชน ได้ประกาศหลักเกณฑ์์และวิธิ์ีการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ
ข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญ สัังกัดกรมการพัฒนาช้มชน เพือ� ให้สัอดคล้องกับัหลักเกณฑ์์และวิธิ์กี าร
ที� ก.พ. กำาหนด สัร้ปได้ ดังนี�
1. รอบก�รประเมินผู้ลก�รปฏิิบัติิร�ชก�ร การประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ
ให้ดำาเนินการประเมินปีละ 2 รอบั ติามปีงบัประมาณ ดังนี�
รอบที่ ๑่ ๑
รอบที

ระหว่างวั
างวันนทีที่ ๑่ ๑ตุลตุาคม
ลาคมถึงถึง๓๑๓๑มีนมีนาคม
าคม
ระหว่

รอบที่ ๒่ ๒
รอบที

ระหว่างวั
างวันนทีที่ ๑่ ๑เมษายน
เมษายนถึงถึง๓๐๓๐กันกันยายน
ยายน
ระหว่

รอบที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม

2. ผู้้�ปรอบที
ระเมิ
ผู้ล
ผู้ลก�รปฏิิ
นที่ ๑ เมษายน ถึน
ง ๓๐
กันยายน บัติิร�ชก�รของข��ร�ชก�รพัลเรือน
ระเมินและผู้้
น ระหว่�ราับงวัก�รประเมิ
การประเมินน
ผู่ ๒ผู้ปน้ประเมิ
ผูผู้รับ้รับการประเมิ
สำ�มัญ ได�แก่
กรมการพัฒฒนาชุ
นาชุมชน
มชน
รองอธิบบดีกดีรมการพั
กรมการพัฒฒนาชุ
นาชุมชนผู
มชนผู้ตรวจราชการกรมพั
้ตรวจราชการกรมพัฒฒน
อธิอธิบบดีกดีรมการพั
รองอธิ
ผู้ประเมิน
ผู้รับการประเมิน
และหัวหน้
วหน้าหน่
าหน่วยงานที
วยงานที่ขึ้น่ขึ้นตรงต่
ตรงต่ออธิ
ออธิบบดีกดีรมการพั
กรมการพัฒฒนาช
น
และหั
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม พัฒนาการจังหวัด
และหัวหน้าหน่วผูยงานที
่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการพั
ฒนาชุ
มอ
ชนตำแหน่
รองอธิบบดีกดีรมการพั
กรมการพัฒฒนาชุ
นาชุมชน
มชน
้อำนวยการสำนั
กอง
อตำแหน่งทีงทีม่ ีชม่ ื่อีชเรี
ื่อเรียกอย่
ยกอย่างอ
าง
รองอธิ
้อผูำนวยการสำนั
กกกอง
หรืหรื
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือตำแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
ีฐานะเที
ยกบเท่
ผูยู่ใำนวยการ
้อนบัำนวยการ
สำนักกกอง
กองทีที่อยู่อ่ใยูนบั
่ในบังคังบค
่มผู้อ่มีฐำนวยการ
านะเที
ยบเท่
ที่มีฐานะเทียบเท่ทีาที
สำนั
กองาทีผูา่อ้อ
งคับบัญชา สำนั
ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หรือข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา

้อทีำนวยการสำนั
กองยหรื
หรือาผูตำแหน่
อ้อตำแหน่
้อำนวยการกลุ่มงาน
่มงานหัหัวหน้
วหน้าฝ่าาฝ่ยายหรืหรือข้อาข้ราชการที
าราชการทีอ่ ยูอ่ ่ใย
ผู้อผูำนวยการสำนั
ผู้อผูำนวยการกลุ
่มีชื่อเรียกอย่างอื่นทีก่มกีฐกอง
านะเที
บเท่
ำนวยการง ง
สำนั
ก
กอง
ื่อเรียกอย่
ยกอย่างอื
างอื่น่นทีที่ม่มีฐานะเที
ีฐานะเทียบเท่
ยบเท่าผูา้อผูำนวยการ
้อำนวยการ
ทีที่ม่มีชื่อีชเรี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายในสำนัก กอง
ข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
สำนัหรืกกอกอง
กองงที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
สำนั
ตำแหน่
่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้า กลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย
้อทีำนวยการกลุ
่มงานหัหัวหน้
วหน้าฝ่าาฝ่ยในสำนั
ายในสำนักกกอง
กอง ข้าข้ราชการที
าราชการที่อยู่อ่ใยูนบั
่ในบังคังบคับบับัญญชาชา
ผู้อผูำนวยการกลุ
่มงาน
พัฒนาการจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
อ้อตำแหน่
ื่อเรียกอย่
ยกอย่างอื
างอื่น่น
หรืหรือผูตำแหน่
งทีง่มทีม่ งานีชม่ ื่อีชเรี
ำนวยการกลุ
ข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
ในสำนั
ก
งานพั
ฒ
นาชุ
ม
ชนจั
ง
หวั
ด
ีฐานะเทียบเท่
ยบเท่าหัาหัวหน้
วหน้า ากลุกลุ่มงาน
่มงานหัหัวหน้
วหน้าฝ่าาฝ่ยาย
ทีที่ม่มีฐานะเที
นายอำเภอ
พัฒนาการจั
นาการอำเภอ
งหวัดด
พัพัฒฒนาการจั
งหวั

ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย
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พัฒนาการอำเภอ
ข้าราชการที่อยูผู
่ในบั้อ
บัญชา
ผูงำนวยการกลุ
้อคับำนวยการกลุ
่มงานในสำนักงานพั
กงานพัฒฒนาชุ
นาชุมชนจั
มชนจังหวั
งหวัดด
่มงานในสำนั

้อำนวยการกลุ่มงาน
่มงาน
ผู้อผูำนวยการกลุ
ในสำนักงานพั
กงานพัฒฒนาชุ
นาชุมชนจั
มชนจังหวั
งหวัดด
ในสำนั
นายอำเภอ
นายอำเภอ

าราชการที่อยู่อ่ใยูนบั
่ในบังคังบคับบับัญญชาชา
ข้าข้ราชการที

นาการอำเภอ
พัพัฒฒนาการอำเภอ

าราชการที่อยู่อ่ใยูนบั
่ในบังคังบคับบับัญญชาชา
ข้าข้ราชการที

นาการอำเภอ
พัพัฒฒนาการอำเภอ

กรณีการประเมินพัฒนาการจังหวัด ให้ผ้ว่าราชการจังหวัดเป็นผ้้ให้ข้้อม้ลและความเห็น
เพื�อประกอบัการประเมินข้องอธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชน
กรณีการประเมินติำาแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด ให้รองผ้ว้ า่ ราชการจังหวัด
ที�กำากับัด้แลสัำานักงานพัฒนาช้มชนจังหวัดเป็นผ้้ประเมิน
กรณี ก ารประเมิ น ข้้ า ราชการพลเรื อ นสัามั ญ ผ้้ ไ ด้ รั บั มอบัหมายให้ ไ ปช่ ว ยราชการ
หรือปฏิิบััติิราชการในสั่วนราชการ หรือหน่วยงานอื�น เกินกว่ากึ�งหนึ�งข้องรอบัการประเมินผล
การปฏิิบััติิราชการ ให้หัวหน้าสั่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน ที�ข้้าราชการผ้้น�นั ไปช่วยราชการ
หรือปฏิิบััติิราชการมีหน้าที�ประเมินผลการปฏิิบััติิราชการข้องข้้าราชการดังกล่าว และนำาอัติรา
เงินเดือนข้องผ้้นั�น ไปคำานวณรวมเป็นวงเงินการเลื�อนเงินเดือน และการบัริหารวงเงินการเลื�อน
เงินเดือนในสั่วนราชการหรือหน่วยงานที�ผ้น�ันไปช่วยราชการหรือปฏิิบััติิราชการ แล้วสั่งผล
การพิจารณาการเลือ� นเงินเดือนดังกล่าวให้ผบั้ งั คับับััญชาติ้นสัังกัดติามบััญชีถึอื จ่ายเงินเดือนข้้าราชการ
(จ. ๑๘) ซึ่ึ�งเป็นผ้้มีอำานาจสัั�งเลื�อนเงินเดือนเป็นผ้้ออกคำาสัั�งเลื�อนเงินเดือน
การมอบัหมายให้ข้า้ ราชการพลเรือนสัามัญให้ไปช่วยราชการในสั่วนราชการอืน� หมายถึึง
การสััง� ให้ข้า้ ราชการไปปฏิิบัติั งิ านในสั่วนราชการอืน� หรือติ่างกรม และการมอบัหมายให้ข้า้ ราชการ
พลเรือนสัามัญไปปฏิิบัติั ริ าชการในหน่วยงานอืน� หมายถึึง การสััง� ให้ข้า้ ราชการไปปฏิิบัติั งิ านติ่างกล้ม่ งาน
หรือฝ่่ายหรือติ่างอำาเภอภายในจังหวัดเดียวกัน หรือปฏิิบัติั งิ านในพืน� ทีจ� งั หวัดอืน� หรือหน่วยงานอืน�
ภายในกรมการพัฒนาช้มชน
กรณีข้า้ ราชการพลเรือนสัามัญผ้ใ้ ดโอนหรือย้ายหลังวันที� 1 มีนาคม ในรอบัการประเมินที� 1
(1 ติ้ลาคม – 31 มีนาคม) หรือหลังวันที� 1 กันยายน ในรอบัการประเมินที� 2 (1 เมษายน –
30 กันยายน) ให้ผบั้ งั คับับััญชาซึ่ึง� เป็นผ้ป้ ระเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการในสั่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม
ก่อนการโอนหรือย้ายเป็นผ้ป้ ระเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการข้องข้้าราชการผ้น้ น�ั และนำาอัติราเงินเดือน
ข้องข้้าราชการดังกล่าวไปคำานวณรวมเป็นวงเงินการเลือ� นเงินเดือนและบัริหารวงเงิน การเลือ� นเงินเดือน
ในสั่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม แล้วสั่งผลการพิจารณาการเลือ� นเงินเดือนดังกล่าวให้ผบั้ งั คับับััญชา
ในสั่วนราชการหรือหน่วยงานใหม่ซึ่งึ� เป็นผ้ม้ อี ำานาจสััง� เลือ� นเงินเดือนเป็นผ้อ้ อกคำาสััง� เลือ� นเงินเดือน
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3. องค์ประกอบก�รประเมินผู้ลก�รปฏิิบติั ริ �ชก�ร ให้ประเมินอย่างน้อยสัององค์ประกอบั
ได้แก่ ผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงาน และพฤติิกรรมการปฏิิบััติิราชการหรือสัมรรถึนะ โดยผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงาน
จะติ้องมีสััดสั่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3.1 ผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน ค้ณภาพผลงาน ความรวดเร็ว
หรือติรงติามเวลาทีก� าำ หนด หรือความประหยัด หรือความค้ม้ ค่าข้องการใช้ทรัพยากรโดยกรมการพัฒนาช้มชน
กำาหนดการประเมินผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงาน ดังนี�
3.1.1 งานที ม คื อ งานที� ก ล้่ ม บั้ ค คลที� ทำา งานร่ ว มกั น มี ป ฏิิ สัั ม พั น ธิ์์ กั น ระหว่ า ง
สัมาชิกในกล้่มช่วยกันทำางานเพื�อให้บัรรล้เป้าหมายแห่งความสัำาเร็จเดียวกันอย่างมีประสัิทธิ์ิภาพ
อาจเป็นงานติามย้ทธิ์ศาสัติร์ งานติามภารกิจ หรืองานที�ได้รับัมอบัหมาย
3.1.2 งานรายบั้ ค คล คื อ งานที� อ ย้่ ใ นความรั บั ผิ ด ชอบัข้องผ้้ รั บั การประเมิ น
อาจเป็นงานติามย้ทธิ์ศาสัติร์ งานติามภารกิจ หรืองานทีไ� ด้รบัั มอบัหมาย เป็นการปฏิิบัติั งิ านในชิน� งาน
ที�ม้่งสั้่ความสัำาเร็จได้ด้วยเพียงคนเดียว
ระบับัการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการข้องกรมการพัฒนาช้มชน การกำาหนดให้งานใด
เป็นงานทีมหรืองานบั้คคลข้ึ�นอย้่กับัแติ่ละหน่วยงานจะกำาหนด และจากความหมายที�ได้กล่าวมา
เราจะติ้องพิจารณาด้ เช่น งานชิ�นนั�นสัามารถึทำาสัำาเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหรือไม่ ติ้องอาศัย
การทำางานร่วมกันมากกว่าหนึง� คนจึงจะเกิดความสัำาเร็จได้หรือไม่ เป็นงานเร่งด่วนติ้องระดมบั้คลากร
เพือ� ปฏิิบัติั งิ านให้เสัร็จทันเวลาทีก� าำ หนด หรืองานบัางอย่างติ้องอาศัยความร้้ ความสัามารถึและความเชีย� วชาญ
จากหลายฝ่่าย หรืองานทีห� ลายหน่วยรับัผิดชอบัร่วมกันติ้องการความร่วมมืออย่างจริงจังจากท้กฝ่่าย
หรือมีงานทีติ� อ้ งการความริเริม� สัร้างสัรรค์ แสัวงหาแนวทางวิธิ์กี ารและเป้าหมายใหม่หรือไม่ เป็นติ้น
แล้วค่อยนำามากำาหนดเป็นงานทีม และงานรายบั้คคล
3.2 พฤติิกรรมการปฏิิบััติิราชการ ให้ประเมินจากสัมรรถึนะหลักติามที� ก.พ. กำาหนด
และสัมรรถึนะที�เกี�ยวข้้องกับัการปฏิิบััติิราชการติามที�กรมการพัฒนาช้มชนกำาหนด โดยสัมรรถึนะ
หลักประกอบัด้วย
3.2.1 การม้่งผลสััมฤทธิ์ิ� (Achievement Motivation)
3.2.2 บัริการที�ดี (Service Mind)
3.2.3 การสัั�งสัมความเชี�ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
3.2.4 การยึดมั�นในความถึ้กติ้องชอบัธิ์รรมและจริยธิ์รรม (Integrity)
3.2.5 การทำางานเป็นทีม (Teamwork)
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ในกรณีทเ�ี ป็นการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการข้องข้้าราชการทีอ� ย้ร่ ะหว่างทดลองปฏิิบัติั ิ
หน้าที�ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิิบััติิห น้าที�ราชการอย้่ในระหว่างรอบัการประเมิน
ให้ประเมินผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องงานและพฤติิกรรมการปฏิิบััติิราชการ โดยมีสััดสั่วนคะแนนข้องแติ่ละ
องค์ประกอบัร้อยละ 50
4. ระดับัก�รประเมิินผลก�รปฏิิบััติิร�ชก�ร
ระดับการประเมิน

ร,อยละ

ระดับดีเด*น

ร,อยละ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐

ระดับดีมาก

ร,อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙

ระดับดี

ร,อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙

ระดับพอใช,

ร,อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙

ระดับต,องปรับปรุง

ต่ำกว*าร,อยละ ๖๐.๐๐

กรณีข้้าราชการพลเรือนสัามัญผ้้ใดมีผลการปฏิิบััติิราชการอย้่ในระดับัติ้องปรับัปร้ง
(ติำ�ากว่าร้อยละ 60) ให้ผ้บัังคับับััญชาผ้้ประเมินดำาเนินการติามหลักเกณฑ์์ที�สัำานักงาน ก.พ.
และกรมการพัฒนาช้มชนกำาหนด
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5. กลไกสนับัสนุนคว่�มิโปร�งใสและเป็นธิ์รรมิในก�รประเมิินผลก�รปฏิิบััติิร�ชก�ร
หน#วหน#
ยงาน
หน#
ยงาน
ววยงาน

กลไกสนั
บสนุบบนสนุ
ความโปร#
งใสและเป8
นธรรม
ในการประเมิ
นผลการปฏิ
บัติรบบาชการ
กลไกสนั
สนุ
ความโปร#
ใสและเป8
ธรรม
ในการประเมิ
ผลการปฏิ
าชการ
กลไกสนั
นนความโปร#
งงใสและเป8
นนธรรม
ในการประเมิ
นนผลการปฏิ
ัตัติริราชการ

่นกรองผลการประเมิ
นผลการปฏิ
บัติรบบาชการของข;
าราชการพลเรื
อนสามั
ญ ญญ
คณะกรรมการกลั
กรองผลการประเมิ
ผลการปฏิ
าชการของข;
ราชการพลเรื
นสามั
คณะกรรมการกลั
่น่นกรองผลการประเมิ
นนผลการปฏิ
ัตัติริราชการของข;
าาราชการพลเรื
ออนสามั
กรมการพั
ฒนาชุ
มนาชุ
ชนมมชน
กรมการพั
ชน คณะกรรมการกลั
กรมการพั
ฒฒนาชุ
กรมการพั
ฒนาชุ
มนาชุ
ชนมมชน
กรมการพั
ชน
กรมการพั
ฒฒนาชุ
องค?องค?
ปองค?
ระกอบ
ระกอบ
ปประกอบ
1. รองอธิ
บดีกบบรมการพั
ฒนาชุ
มนาชุ
ชนผู
;รับผิ;รด;รับับชอบงานด;
านการบริ
หารทรั
พยากรบุ
คคลคคคล
เปIคลนเปI
ประธานกรรมการ
รองอธิ
รมการพั
ชนผู
ชอบงานด;
นการบริ
ารทรั
ยากรบุ
เปIนนประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
1.1.รองอธิ
ดีดีกกรมการพั
ฒฒนาชุ
มมชนผู
ผิผิดดชอบงานด;
าานการบริ
หหารทรั
พพยากรบุ
2. หั2.2.วหน;
ผู;ตารวจราชการกรม
ผู;อำนวยการสำนั
ก กอง
หรือหรื
ตำแหนO
งที่มงชีงทีทีื่อ่ม่มเรีชี ชี ยื่อื่อกอยO
างอืา่นางอืงอื่น่น
หน;
าผูผู;ต;ตรวจราชการกรม
รวจราชการกรม
ำนวยการสำนั
กอง
หรื
ตำแหนO
กอยO
หัหัววาหน;
ผูผู;อ;อำนวยการสำนั
กกกอง
ออตำแหนO
เรีเรียยกอยO
ที่อธิทีทีบ่อ่อดีธิธิกบบรมการพั
ฒนาชุ
มนาชุ
ชนมอบหมาย
ไมOนไมO
;อไมOยกวO
ายกวO
3 าคน
เปI
กรรมการ
ที่มีฐทีทีานะเที
ยบเทO
าบเทO
ผู;อาำนวยการสำนั
ก กอง
กอง
รมการพั
ชนมอบหมาย
า33คน
คนนเปI
เปIนนกรรมการ
กรรมการ
านะเที
าผูผู;อ;อำนวยการสำนั
ำนวยการสำนั
ดีดีกกรมการพั
ฒฒนาชุ
มมชนมอบหมาย
นน;อ;อยกวO
่ม่มีฐีฐานะเที
ยยบเทO
กกกอง
3. ผู3.;อ3.ำนวยการกองการเจ;
าหน;าาหน;
ที่เาปIาทีนที่เกรรมการและเลขานุ
การกการาร
ำนวยการกองการเจ;
หน;
่เปIปIนนกรรมการและเลขานุ
กรรมการและเลขานุ
ผูผู;อ;อำนวยการกองการเจ;
4. ผู4.;อ4.ำนวยการกลุ
Oมงานประเมิ
นผลการปฏิ
บัติรบบาชการและบำเหน็
จความชอบ
ำนวยการกลุ
งานประเมิ
ผลการปฏิ
าชการและบำเหน็
ความชอบ
ผูผู;อ;อำนวยการกลุ
OมOมงานประเมิ
นนผลการปฏิ
ัตัติริราชการและบำเหน็
จจความชอบ
กองการเจ;
าหน;าาหน;
ที่ าเปIาทีทีน่ ่เปI
ผูเปI;ชนนOวผูยเลขานุ
การกการาร
กองการเจ;
หน;
ผู;ช;ชOวOวยเลขานุ
ยเลขานุ
กองการเจ;
อำนาจหน;
าที่ าาทีที่ ่
อำนาจหน;
อำนาจหน;
พิจารณาให;
ความเห็
นเกีน่ยนเกี
วกั
มาตรฐาน
และความเปI
นธรรมของการประเมิ
นผลการปฏิ
บัติรบบาชการ
ารณาให;
วามเห็
เกี่ยบ่ยวกั
วกั
มาตรฐาน
และความเปI
ธรรมของการประเมิ
ผลการปฏิ
าชการ
พิพิจจารณาให;
คความเห็
บบมาตรฐาน
และความเปI
นนธรรมของการประเมิ
นนผลการปฏิ
ัตัติริราชการ
ของข;
าราชการพลเรื
อนสามั
ญ ประเภทอำนวยการ
ประเภทวิ
ชาการ
และประเภททั
่วไป่ว่วไปไป
ของข;
ราชการพลเรื
นสามั
ประเภทอำนวยการ
ประเภทวิ
าการ
และประเภททั
ของข;
าาราชการพลเรื
ออนสามั
ญญประเภทอำนวยการ
ประเภทวิ
ชชาการ
และประเภททั
ทุกระดั
บระดั
ในสั
งในสั
กัดงสOงกักัวดนกลางเสนอตO
ออธิอบออธิ
ดีกบบรมการพั
ฒนาชุ
มนาชุ
ชนมมชน
ดสOสOววนกลางเสนอตO
นกลางเสนอตO
อธิ
รมการพั
ชน
ทุทุกกระดั
บบในสั
ดีดีกกรมการพั
ฒฒนาชุ
คณะทำงานพิ
จารณาจั
ดทำข;
อทำข;
ตกลงการปฏิ
บัติรบบาชการและผลการประเมิ
นผลการปฏิ
บัติรบบาชการ
คณะทำงานพิ
ารณาจั
ตกลงการปฏิ
าชการและผลการประเมิ
ผลการปฏิ
าชการ
คณะทำงานพิ
จจารณาจั
ดดทำข;
ออตกลงการปฏิ
ัตัติริราชการและผลการประเมิ
นนผลการปฏิ
ัตัติริราชการ
สำนัสำนั
กสำนั
กอง
กอง
กกกอง
าราชการสำนั
ก กอง
ของข;
ราชการสำนั
กอง
ของข;
าาราชการสำนั
กกกอง
หรือหรื
หนOออวหนO
ยงานที
่มีชื่อ่ม่มเรีีชีชยื่อื่อกเรีเรียยกกของข;
หรื
หนO
ยงานที
ววยงานที
องค?องค?
ปองค?
ระกอบ
ระกอบ
ปประกอบ
อยOาอยO
งอื
ทีงอื่มน่นีฐทีทีานะ
อยOา่นางอื
านะ
่ม่มีฐีฐานะ
1. ผู1.;อ1.ำนวยการสำนั
ก กอง
หรือหรื
ตำแหนO
งที่มงีชงทีทีื่อ่ม่มเรีีชีชยื่อื่อกอยO
างอืา่นางอืงอื
ที่น่มนีฐทีทีานะเที
ยบเทO
าบเทO
ผู;อาำนวยการสำนั
ก กอง
ำนวยการสำนั
กอง
หรืออตำแหนO
ตำแหนO
กอยO
านะเที
าผูผู;อ;อำนวยการสำนั
ำนวยการสำนั
กอง
ผูผู;อ;อำนวยการสำนั
กกกอง
เรีเรียยกอยO
่ม่มีฐีฐานะเที
ยยบเทO
กกกอง
เทียเที
บเทO
าบเทO
สำนัาาสำนั
กสำนั
กอง
เทียยบเทO
กอง
กกกอง
เปIนเปI
หัเปIวนนหน;
คณะทำงาน
หน;
คณะทำงาน
หัหัววาหน;
าาคณะทำงาน
2. คณะทำงานอudไมO
น;อยกวO
ายกวO
3 าคน
ประกอบด;
วยผูว;อวยผู
ำนวยการ
กลุOมกลุ
งานOมOมงาน
ข;าราชการในสั
งกัดงงกักัดด
คณะทำงานอudไมO
า33คน
คนประกอบด;
ประกอบด;
ยผู
ำนวยการ
กลุ
งาน
ราชการในสั
2.2.คณะทำงานอudไมO
นน;อ;อยกวO
;อ;อำนวยการ
ข;ข;าาราชการในสั
3. หั3.3.วหน;
ฝZาายอำนวยการหรื
อเจ;อาอหน;
ที่ผาู;ราทีับที่ผผิ่ผู;รดู;รับับชอบงานด;
านอำนวยการ
เปIนเปI
เลขานุ
การกการาร
หน;
าฝZฝZาายอำนวยการหรื
ยอำนวยการหรื
หน;
ชอบงานด;
นอำนวยการ
เปIนนเลขานุ
เลขานุ
หัหัววาหน;
เจ;เจ;าาหน;
ผิผิดดชอบงานด;
าานอำนวยการ
อำนาจหน;
าที่ าาทีที่ ่
อำนาจหน;
อำนาจหน;
1. 1.1.พิจารณามาตรฐานการกำหนดตั
วชี้ววัดวชีชี้วคO้วัดาัดเป\คOคOาาเป\
หมาย
เกณฑ?
การวักการวั
ดารวั
และน้
ำหนัำำกหนั
ารณามาตรฐานการกำหนดตั
เป\าาหมาย
หมาย
เกณฑ?
และน้
หนักก
พิพิจจารณามาตรฐานการกำหนดตั
เกณฑ?
ดดและน้
ของการประเมิ
นผลการปฏิ
บัติรบบาชการ
ณ ต;ณณ
นรอบการประเมิ
น นน
ของการประเมิ
ผลการปฏิ
าชการ
รอบการประเมิ
ของการประเมิ
นนผลการปฏิ
ัตัติริราชการ
ต;ต;นนรอบการประเมิ
2. พิ2.2.จารณาความเปI
นธรรมในการถO
ายทอดตั
วชี้ววัดวชีและคO
าเป\าาเป\
หมายการประเมิ
นผลการปฏิ
บัตริ บบาชการ
ารณาความเปI
ธรรมในการถO
ยทอดตั
ชี้ว้วัดัดและคO
และคO
เป\าาหมายการประเมิ
หมายการประเมิ
ผลการปฏิ
าชการ
พิพิจจารณาความเปI
นนธรรมในการถO
าายทอดตั
นนผลการปฏิ
ัตัตริ ริ าชการ
จากผู
;บังคั;บบ; ังบัังคัคัญบบบัชาสู
Oเชาสู
จ;าหน;
ที่ผาู;ปาทีทีฏิ่ผ่ผบู;ปู;ปัตฏิฏิิ บโดยให;
มีความสอดคล;
องเชืออ่องเชื
มโยงกั
บเป\บาบเป\
หมายยุ
ทธศาสตร?
จากผู
บัญญชาสู
หน;
บัตัติ ิโดยให;
โดยให;
วามสอดคล;
งเชื
มโยงกั
เป\าาหมายยุ
หมายยุ
ธศาสตร?
จากผู
OเOเจ;จ;าาหน;
มมีคีความสอดคล;
่อ่อมโยงกั
ททธศาสตร?
ของกรมการพั
ฒนาชุ
มนาชุ
ชนภารกิ
จของหนO
วยงาน
และให;
เหมาะสมกั
บลักบบษณะงาน
ที่ปฏิทีทีบ่ป่ปัตฏิฏิิขบบองแตO
ละตำแหนO
ง งง
ของกรมการพั
ชนภารกิ
ของหนO
ยงาน
และให;
หมาะสมกั
ษณะงาน
องแตO
ะตำแหนO
ของกรมการพั
ฒฒนาชุ
มมชนภารกิ
จจของหนO
ววยงาน
และให;
เเหมาะสมกั
ลัลักกษณะงาน
ัตัติขิของแตO
ลละตำแหนO
3. พิ3.3.จารณาความเปI
นธรรมของผลการประเมิ
นผลการปฏิ
บัติรบบาชการเมื
่อสิ้น่อ่อสุสิสิด้น้นรอบการประเมิ
น นน
ารณาความเปI
ธรรมของผลการประเมิ
ผลการปฏิ
าชการเมื
รอบการประเมิ
พิพิจจารณาความเปI
นนธรรมของผลการประเมิ
นนผลการปฏิ
ัตัติริราชการเมื
สุสุดดรอบการประเมิ
กOอนนำเสนอตO
อคณะกรรมการกลั
่นกรองผลการประเมิ
นผลการปฏิ
บัติรบบาชการของข;
าราชการ
พลเรืพลเรื
อนสามั
ญ ญญ
นนำเสนอตO
คณะกรรมการกลั
กรองผลการประเมิ
ผลการปฏิ
าชการของข;
ราชการ
พลเรื
นสามั
กOกOออนนำเสนอตO
ออคณะกรรมการกลั
่น่นกรองผลการประเมิ
นนผลการปฏิ
ัตัติริราชการของข;
าาราชการ
ออนสามั
กรมการพั
ฒนาชุ
มนาชุ
ชนมมชน
กรมการพั
ชน
กรมการพั
ฒฒนาชุ

32

หน#วยงาน
กลไกสนับสนุนความโปร#งใสและ
กลไกสนับสนุนความโปร#
นธรรมในการประเมิ
นผลการปฏิบัติรนาชการ
กลไกสนับงใสและเป8
สนุนความโปร#
งใสและเป8นธรรมในการประเมิ
ผลการปฏิบัติราชการ
คณะทำงานพิจารณาจัดทำข;อตกลงการปฏิบัติราชก
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
คณะทำงานพิ
ดทำข;อตกลงการปฏิ
าชการและผลการประเมิ
นผลการปฏิบัติรนาชการ
คณะทำงานพิ
จารณาจัดทำข;บัตอิรตกลงการปฏิ
บัติราชการและผลการประเมิ
ผลการปฏิของข;
บัติราาชการ
สำนักงานพัฒนาชุ
มชนจั
งหวัฒดนาชุมชนจั
สำนั
กงานพั
งหวัด จารณาจั
ราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด…
ของข;าราชการสัของข;
งกัดกรมการพั
ฒงนาชุ
มชน จังหวัฒดนาชุ
…. มชน จังหวัด….
าราชการสั
กัดกรมการพั
องค?ประกอบ
องค?ประกอบ องค?ประกอบ
1. พัฒนาการจังหวัดเปIนหัวหน;าคณะทำงาน
1. พัฒนาการจังหวั
นหัวหน;างคณะทำงาน
1. พัดเปI
ฒนาการจั
หวัดเปIนหัวหน;าคณะทำงาน
2. คณะทำงานอีก 6 - 14 คน ประกอบด;วยผู;อำน
2. คณะทำงานอี2.
ก 6คณะทำงานอี
- 14 คน ประกอบด;
ำนวยการกลุ
Oมงาน
พัฒนาการอำเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและพัฒนากร ผู;อำน
ก 6 - 14วยผู
คน;อประกอบด;
วยผู
;อำนวยการกลุ
Oมงาน พัฒนาการอำเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุ
งหวัฒดและพั
ฒนากร
ำนวยการกลุ
บสนุน
การบริ
นักวิมชชนจั
าการพั
นาชุมชนจั
งหวัผูด;อและพั
ฒนากร Oมผูงานประสานและสนั
;อำนวยการกลุOมงานประสานและสนั
บสนุนหารงานพัฒนาชุมชน เปIนเลขานุการ
การบริหารงานพัการบริ
ฒนาชุหมารงานพั
ชน เปIนเลขานุ
อำนาจหน;าที่
ฒนาชุมการ
ชน เปIนเลขานุการ
อำนาจหน;าที่ อำนาจหน;าที่
1. พิจารณามาตรฐานการกำหนดตัวชี้วัด คOาเป\าห
1. พิจารณามาตรฐานการกำหนดตั
วชี้วัด คOาเป\าหมาย
การวั
ด และน้
ำหนั
ก ด และน้ำหนัก ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ต;นรอบก
1. พิจารณามาตรฐานการกำหนดตั
วชี้วเกณฑ?
ัด คOาเป\
าหมาย
เกณฑ?
การวั
ของการประเมินของการประเมิ
ผลการปฏิบัติรนาชการ
ณ ต;บนัตรอบการประเมิ
ผลการปฏิ
ิราชการ ณ ต;นนรอบการประเมิน
2. พิจารณาความเปIนธรรมในการถOายทอดตัวชี้วัด
2. พิจารณาความเปI
วชี้วัดและคO
าเป\าวหมายการประเมิ
นผลการปฏิบัติรนาชการ
2. พินจธรรมในการถO
ารณาความเปIานยทอดตั
ธรรมในการถO
ายทอดตั
ชี้วัดและคOาเป\าหมายการประเมิ
ผลการปฏิ
จากผู;บังบคับัติรบัาชการ
ญชาสูOเจ;าหน;าที่ผู;ปฏิบัติ โดยให;มีควา
จากผู;บังคับบัญชาสู
Oเจ;า;บหน;
ฏิบัตOเจ;ิ าโดยให;
่อมโยงกับเป\อางเชื
หมายยุ
ทธศาสตร?
จากผู
ังคับาทีบั่ผญู;ปชาสู
หน;าทีม่ผีคู;ปวามสอดคล;
ฏิบัติ โดยให;อมงเชื
ีความสอดคล;
่อมโยงกั
บเป\าหมายยุ
ทธศาสตร? ฒนาชุมชน ภารกิจของหนOวยงาน แล
ของกรมการพั
ของกรมการพัฒของกรมการพั
นาชุมชน ภารกิฒจนาชุ
ของหนO
บลักษณะงาน
ัติของแตOลทีะตำแหนO
งองแตOละตำแหนO
มชนวยงาน
ภารกิจและให;
ของหนOเหมาะสมกั
วยงาน และให;
เหมาะสมกัทีบ่ปลัฏิกบษณะงาน
่ป3.ฏิบพิัตจิขารณาความเปI
ง
นธรรมของผลการประเมิ
นผล
3. พิจารณาความเปI
นผลการปฏิบัติรนาชการเมื
่อสิบ้นัตสุิรดาชการเมื
รอบการประเมิ
กOอนนำเสนอตO
3. พินจธรรมของผลการประเมิ
ารณาความเปIนธรรมของผลการประเมิ
ผลการปฏิ
่อสิ้นสุดนรอบการประเมิ
น อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปร
กOอนนำเสนอตOอคณะกรรมการกลั
่นกรองผลการประเมิ
นผลการปฏิบัติรนาชการของข;
นสามั
บจัญงหวัด อนสามัญ
กOอนนำเสนอตOอคณะกรรมการกลั
่นกรองผลการประเมิ
ผลการปฏิบาัตราชการพลเรื
ิราชการของข;อระดั
าราชการพลเรื
ระดับจังหวัด ระดับจังหวัด
หมายเหตุ สำหรับการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานแ
หมายเหตุ สำหรัหมายเหตุ
บการพิจารณาเกี
วกับมาตรฐานและความเปI
นธรรมของการประเมิ
นผลการปฏิบัตของข;
ิรนาชการ
สำหรับ่ยการพิ
จารณาเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปI
นธรรมของการประเมิ
ผลการปฏิ
บัติราชการ
าราชการพลเรื
อนสามัญประเภทวิชาการ และ
ของข;าราชการพลเรื
ญประเภทวิ
ชาการ
และประเภททั
กระดับในสำนั
กงานพั
นาชุมชนจั
งหวัฒดนาชุ
ของข;อนสามั
าราชการพลเรื
อนสามั
ญประเภทวิ
ชาการ่วไปทุ
และประเภททั
่วไปทุ
กระดัฒบในสำนั
กและสำนั
งานพั
มชนจั
งหวัมดชนอำเภอให;เปIนอำนาจขอ
กงานพั
ฒนาชุ
และสำนักงานพัฒ
นาชุมชนอำเภอให;
เปIมนชนอำเภอให;
อำนาจของคณะกรรมการกลั
่นกรองผลการประเมิ
นผลการปฏิ
บัตาิรราชการพลเรื
และสำนั
กงานพัฒนาชุ
เปIนอำนาจของคณะกรรมการกลั
่นกรองผลการประเมิ
นาชการ
ผลการปฏิบอัตนสามั
ิราชการ
ของข;
ญระดับจังหวัด
ของข;าราชการพลเรื
ญระดับจัองนสามั
หวัด ญระดับจังหวัด
ของข;อนสามั
าราชการพลเรื
หน#วยงาน

หน#วยงาน

6. กลไกก�รทำบทำวนผู้ลก�รประเมินก�รปฏิิบัติิร�ชก�ร
6.1 ผ้้ประเมิน พิจารณาประเมินผลการปฏิิบััติิราชการข้องผ้้รับัการประเมิน
6.2 ผ้้รับัการประเมินลงนามรับัทราบัผลการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ
6.3 เสันอผ้บั้ งั คับับััญชาเหนือข้ึน� ไปพิจารณา หากมีความเห็นติ่างจากผ้ป้ ระเมิน
สัามารถึปรับัแก้คะแนนประเมินได้ โดยจะติ้องอธิ์ิบัายเหติ้ผลหรือแสัดงหลักฐานที�ชัดเจนประกอบั
ความเห็น และควรปรึกษาหารือร่วมกับัผ้ป้ ระเมิน เพือ� พิจารณาความเหมาะสัมข้องผลการประเมิน
อีกครั�งหนึ�ง ทั�งนี� ผ้้ประเมินควรแจ้งเหติ้ผลดังกล่าวให้ผ้รับัการประเมินได้รับัทราบัด้วย เพื�อเป็น
การสัร้างความเข้้าใจและความสััมพันธิ์์อันดีติ่อกัน
6.4 หน่วยงานการเจ้าหน้าทีสั� ร้ปผลการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ เพือ� เสันอ
ติ่ อ คณะกรรมการฯ เพื� อพิ จ ารณาความเป็ นธิ์รรมข้องผลการประเมิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ร าชการ
เมื�อสัิ�นสั้ดรอบัการประเมิน ดังนี�
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สำนัก กอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

สำนั
สำนัก กกอง
กอง
สำนัก กอง

สำนั
สำนักงานพั
กงานพัฒฒนาชุ
นาชุมชนจั
มชนจังหวั
งหวัด ด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

คณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลง
การปฏิ
บัติราชการและผลการประเมิ
นผล
คณะทำงานพิ
จารณาจั
คณะทำงานพิ
จารณาจัดทำข้
ดทำข้อตกลง
อตกลง
การปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
าชการของข้
า
ราชการ
คณะทำงานพิ
จารณาจัดทำข้อตกลง
การปฏิ
บัตบิรัตาชการและผลการประเมิ
นผล
การปฏิ
ิราชการและผลการประเมิ
นผล
สำนัก กอง าราชการ นผล
การปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
าชการและผลการประเมิ
การปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
าชการของข้
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ
กอง าราชการ
การปฏิบัตสำนั
ิรสำนั
าชการของข้
กกกกอง
สำนั
กอง
สำนัก กอง

คณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลง
การปฏิ
บัติราชการและผลการประเมิ
นผล
คณะทำงานพิ
จารณาจั
คณะทำงานพิ
จารณาจัดทำข้
ดทำข้อตกลง
อตกลง
การปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
าชการของข้
า
ราชการ
คณะทำงานพิ
จารณาจัดทำข้อตกลง
การปฏิ
บัตบิรัตาชการและผลการประเมิ
นผล
การปฏิ
ิราชการและผลการประเมิ
นผล
สังกัดกรมการพั
ฒนาชุมชน จังหวัด.......
การปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
าชการและผลการประเมิ
การปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
าชการของข้
า
ราชการ
การปฏิบัติราชการของข้าราชการนผล
สำนักบงานพั
นาชุมชนจั
หวัด
ัติราชการของข้
สังสักังการปฏิ
ดกักรมการพั
ฒฒฒนาชุ
งจังหวั
ดกรมการพั
นาชุมชน
มชนจัาราชการ
งหวัด.......
ด.......
สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด.......

คณะกรรมการกลั
คณะทำงานพิ่นจกรองผลการประเมิ
ารณาจัดทำข้อตกลงนผล
การปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
าชการของข้
าราชการ
การปฏิ
บัติราชการและผลการประเมิ
คณะกรรมการกลั
่นกรองผลการประเมิ
คณะกรรมการกลั
่นกรองผลการประเมินผล
นผล
พลเรื
อนสามัญ ่นกรมการพั
นาชุมชน
คณะกรรมการกลั
กรองผลการประเมิ
การปฏิ
าฒราชการ
การปฏิบัตบิรัตาชการของข้
ิราชการของข้
าราชการนผล
ก กอง ฒฒนาชุ
การปฏิ
บญัตสำนั
าชการของข้
านาชุ
ราชการ
พลเรื
อนสามั
มชน
พลเรื
อนสามั
ญิรกรมการพั
กรมการพั
มชน
พลเรือนสามัญ กรมการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผล
คณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลง
การปฏิบัต่นิราชการของข้
าราชการ
คณะกรรมการกลั
กรองผลการประเมิ
การปฏิบัติราชการและผลการประเมิ
คณะกรรมการกลั
่นกรองผลการประเมินนผลผล
พลเรือนสามั
ญ ระดัาบราชการ
งหวัด
คณะกรรมการกลั
่นาชการของข้
กรองผลการประเมิ
การปฏิ
ิริราชการของข้
าาจัราชการ
การปฏิ
การปฏิบบัตบัติรัตาชการของข้
ราชการนผล
ิราชการของข้
สังการปฏิ
กัพลเรื
ดกรมการพั
ฒญนาชุ
มชน
จัหวั
หวั
บจับางจัราชการ
ด ดด.......
พลเรือบนสามั
อัตนสามั
ญระดั
ระดั
งงหวั
พลเรือนสามัญ ระดับจังหวัด

ทั�งนี� หากคณะกรรมการฯ/คณะทำางานฯ มีข้้อสัังเกติให้ผ้ประเมินดำาเนินการทบัทวน
ผลการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการข้องผ้้รับัการประเมิน ให้คณะกรรมการฯ/คณะทำางานฯ
แจ้งหน่วยงานที�เกีคณะกรรมการกลั
�ยวข้้องแจ้ง่นผ้กรองผลการประเมิ
้ประเมินดำานเนิ
นผลการปฏิิ
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิ
นผล บััติิราชการ
ผล นการทบัทวนผลการประเมิ
การปฏิบัติราชการของข้าราชการางานฯ ดังกล่าว
การปฏิบัติราชการของข้
ราชการ �มเติิม ทั�งนี� คณะกรรมการฯ/คณะทำ
หรือให้ข้้อม้ลประกอบัการประเมิ
นาผลเพิ
พลเรือนสามัญ ระดับจังหวัด
พลเรือนสามัญ กรมการพัฒนาชุมชน
ไม่มีอำานาจหน้าที�ในการแก้ไข้ผลการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ
7. ระบบก�รจััดเก็บผู้ลก�รประเมิน
การประเมินผลการปฏิิบััติิราชการติ้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไป
ติามแบับัประเมินผลการปฏิิบััติิราชการที�กรมการพัฒนาช้มชนกำาหนด
โดยกำาหนดให้สัำานัก กอง หรือหน่วยงานทีม� ชี อื� เรียกอย่างอืน� ทีม� ฐี านะเทียบัเท่าสัำานัก กอง
และสัำานักงานพัฒนาช้มชนจังหวัด จัดให้มรี ะบับัการจัดเก็บัผลการประเมินและหลักฐานแสัดงความสัำาเร็จ
ข้องงาน และพฤติิกรรมการปฏิิบัติั ริ าชการหรือสัมรรถึนะข้องข้้าราชการในสัังกัด ในร้ปแบับัเอกสัาร
ไฟ้ล์อเิ ล็กทรอนิกสั์ หรือร้ปแบับัอืน� ๆ ติามความเหมาะสัม เพือ� ใช้ประโยชน์ในการบัริหารทรัพยากร
บั้คคลในเรื�องติ่าง ๆ
สัำาหรับัแบับัสัร้ปการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ ให้ผบั้ งั คับับััญชาเก็บัสัำาเนาไว้ทสั�ี ำานัก
กอง หรือหน่วยงานที�มีชื�อเรียกอย่างอื�นที�มีฐานะเทียบัเท่าสัำานัก กอง และสัำานักงานพัฒนาช้มชน
จังหวัดทีผ� น้ นั� สัังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสัองรอบัการประเมิน และให้กองการเจ้าหน้าทีห� รือสัำานักงาน
พั ฒ นาช้ ม ชนจั ง หวั ด จั ด เก็ บั ติ้ น ฉบัั บั ไว้ ใ นแฟ้้ ม ประวั ติิ ข้้ า ราชการ หรื อ จั ด เก็ บั ในร้ ป แบับัอื� น
ติามความเหมาะสัม
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กระบัว่นก�รประเมิินผลก�รปฏิิบััติิร�ชก�รของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มิัญ
สังกัดกรมิก�รพัฒน�ชุมิชน (ระดับักรมิ)
ติ�นรอบก�รประเมิน
1. กรมการพัฒนาช้มชน จัดทำาหลักเกณฑ์์และวิธิ์ีการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ
ข้องข้้ า ราชการพลเรื อ นสัามั ญ สัั ง กั ด กรมการพั ฒ นาช้ ม ชน และแนวทางการประเมิ น ผล
การปฏิิบััติิราชการข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญ สัังกัดกรมการพัฒนาช้มชน ติามที� ก.พ. กำาหนด
และเสันอให้อธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชนพิจารณาเห็นชอบั
2. กรมการพัฒนาช้มชน แจ้งประกาศหลักเกณฑ์์และวิธิ์กี ารประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ข้องข้้ า ราชการพลเรื อ นสัามั ญ สัั ง กั ด กรมการพั ฒ นาช้ ม ชน และแนวทางการประเมิ น ผล
การปฏิิบััติิราชการข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญ สัังกัดกรมการพัฒนาช้มชน
3. กรมการพัฒนาช้มชน พิจารณาจัดทำารายละเอียดติัวชีว� ดั และค่าเป้าหมายการประเมินผล
การปฏิิ บัั ติิ ร าชการข้องติำา แหน่ ง ผ้้ บั ริ ห ารและหั ว หน้ า หน่ ว ยงานในสัั ง กั ด ได้ แ ก่ รองอธิ์ิ บั ดี
กรมการพัฒนาช้มชน ผ้ติ้ รวจราชการกรม ผ้อ้ าำ นวยการสัำานัก กอง และเทียบัเท่า และพัฒนาการจังหวัด
และเสันอให้อธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชนพิจารณาเห็นชอบั
4. กรมการพัฒนาช้มชนถึ่ายทอดติัวชีว� ดั และค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ข้องติำาแหน่งผ้้บัริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสัังกัด ได้แก่ รองอธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชน
ผ้้ติรวจราชการกรม ผ้้อำานวยการสัำานัก กอง และเทียบัเท่า และพัฒนาการจังหวัด
5. รองอธิ์บัิ ดีกรมการพัฒนาช้มชน ผ้ติ้ รวจราชการกรม ผ้อ้ าำ นวยการสัำานัก กอง และเทียบัเท่า
และพั ฒ นาการจั ง หวั ด บัั น ทึ ก รายละเอี ย ดติั ว ชี� วั ด และค่ า เป้ า หมายในแบับัประเมิ น ผล
การปฏิิบััติิราชการ ผ่านระบับั Online
6. เสันอผ้้ประเมินพิจารณาและลงนามในแบับัประเมิน ณ ติ้นรอบัการประเมิน ดังนี�
6.1 ติำาแหน่งรองอธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชน ผ้้ติรวจราชการกรม และหัวหน้า
หน่ ว ยงานที� ข้�ึ น ติรงติ่ อ อธิ์ิ บั ดี ก รมการพั ฒ นาช้ ม ชน ผ้้ ป ระเมิ น พิ จ ารณาและลงนาม
ในแบับัประเมิน ณ ติ้นรอบัการประเมิน โดยลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกสั์
6.2 ติำาแหน่งผ้้อำานวยการสัำานัก กอง และเทียบัเท่า เสันอแบับัประเมินผล
การปฏิิบััติิราชการ ให้รองอธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชนที�กำากับั ด้แลหน่วยงานให้ผ้ประเมินพิจารณา
และลงนามในแบับัประเมิน ณ ติ้นรอบัการประเมิน
6.3 ติำาแหน่งพัฒนาการจังหวัด ผ้ป้ ระเมินพิจารณาและลงนามในแบับัประเมิน
ณ ติ้นรอบัการประเมิน โดยลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกสั์ และเสันอผ้้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็น
เพื�อประกอบัการพิจารณาการประเมินข้องอธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชน
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สัำาหรับัการประเมินติำาแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดให้รองผ้ว้ า่ ราชการจังหวัด
ที�กำากับัด้แลสัำานักงานพัฒนาช้มชนจังหวัดเป็นผ้้ประเมิน
ระหว่�งรอบก�รประเมิน
1. ผ้้ประเมินให้คำาปรึกษา แนะนำา แก่ผ้รบัั การประเมินเพื�อปรับัปร้ง แก้ไข้ และพัฒนา
เพื�อนำาไปสั้่ผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องการปฏิิบััติิราชการ และสัมรรถึนะที�คาดหวัง
2. หากการดำาเนินการติามติัวชีว� ดั และค่าเป้าหมาย ไม่สัามารถึดำาเนินการ ให้บัรรล้คา่ เป้าหมาย
ได้อันเนื�องมาจากเหติ้ท�ีไม่สัามารถึควบัค้มได้ ให้ผ้รับัการประเมินเสันอติ่อผ้้ประเมินเพื�อพิจารณา
ปรั บั ระดั บั ค่ า เป้ า หมายติามที� เ ห็ น สัมควร ทั� ง นี� ให้ ก ระบัวนการดั ง กล่ า ว เสัร็ จ สัิ� น ภายใน
รอบัการประเมินนั�น ๆ เมื�อดำาเนินการเสัร็จแล้วให้แนบัหลักฐานดังกล่าว พร้อมแบับัประเมิน
ณ ปลายรอบัการประเมิน
ปล�ยรอบก�รประเมิน
1. รองอธิ์บัิ ดีกรมการพัฒนาช้มชน ผ้ติ้ รวจราชการกรม ผ้อ้ าำ นวยการสัำานัก กอง และเทียบัเท่า
และพัฒนาการจังหวัด บัันทึกผลการดำาเนินงานติามติัวชี�วัดการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ
ที�ปฏิิบััติิได้จริง และผลการประเมินสัมรรถึนะหลักข้องตินเองในเบัื�องติ้นในแบับัประเมินผล
การปฏิิบััติิราชการในระบับั Online
2. เสันอผ้ป้ ระเมิน พิจารณาประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ และลงนามในแบับัประเมินผล
การปฏิิบััติิราชการ ณ ปลายรอบัการประเมิน ดังนี�
2.1 ติำาแหน่งรองอธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชน ผ้้ติรวจราชการกรม และหัวหน้า
หน่วยงานทีข้� น�ึ ติรงอธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชน สั่งแบับัประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ ณ ปลายรอบั
การประเมิน ให้กองการเจ้าหน้าที�รวบัรวมเพื�อเสันออธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชนพิจารณา
2.2 ติำาแหน่งผ้้อำานวยการสัำานัก กอง และเทียบัเท่า เสันอแบับัประเมินผล
การปฏิิบััติิราชการ ให้รองอธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชนที�กำากับั ด้แลหน่วยงานพิจารณาประเมิน
ณ ปลายรอบัการประเมิน
2.3 ติำา แหน่ ง พั ฒ นาการจั ง หวั ด เสันอผ้้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ให้ ค วามเห็ น
เพือ� ประกอบัการพิจารณาการประเมินข้องอธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชน และสั่งให้กรมการพัฒนาช้มชน
รวบัรวมเพื�อเสันออธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชนพิจารณา
3. หน่ ว ยงานที� รั บั ผิ ด ชอบัติั ว ชี� วั ด ข้องติำา แหน่ ง รองอธิ์ิ บั ดี ก รมการพั ฒ นาช้ ม ชน
ผ้ติ้ รวจราชการกรม ผ้อ้ าำ นวยการสัำานัก กอง และเทียบัเท่า และพัฒนาการจังหวัด รายงานผลการดำาเนินงาน
ให้กองการเจ้าหน้าที�
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4. กองการเจ้าหน้าที� รวบัรวมผลการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการข้องติำาแหน่งรองอธิ์ิบัดี
กรมการพัฒนาช้มชน ผ้้ติรวจราชการกรม พัฒนาการจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานที�ข้ึ�นติรง
ติ่ออธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชน พิจารณาประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ ณ ปลายรอบัการประเมิน
5. กองการเจ้าหน้าที� รวบัรวมผลการประเมินการปฏิิบััติิราชการข้องติำาแหน่งรองอธิ์ิบัดี
กรมการพัฒนาช้มชน ผ้้ติรวจราชการกรม ผ้้อำานวยการสัำานัก กอง และเทียบัเท่า และพัฒนาการ
จังหวัด เสันอติ่อคณะกรรมการกลั�นกรองผลการปฏิิบััติิราชการข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญ
สัั ง กั ด กรมการพั ฒ นาช้ ม ชน พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เกี� ย วกั บั มาติรฐานและความเป็ น ธิ์รรม
ข้องการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการเพื�อเสันออธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชนพิจารณา
6. ประกาศผลการประเมินข้องติำาแหน่งรองอธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชน ผ้ติ้ รวจราชการกรม
ผ้อ้ ำานวยการสัำานัก กอง หรือเทียบัเท่า และพัฒนาการจังหวัดทีม� ผี ลการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ในระดับัดีเด่น และดีมาก
7. ดำาเนินการติามกระบัวนการเลื�อนเงินเดือนติ่อไป
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กระบัว่นก�รประเมิินนผลการปฏิ
ผลก�รปฏิิบบััตัติิริราชการของข้
�ชก�รของข้า�ราชการพลเรื
ร�ชก�รพลเรืออนส�มิั
กระบวนการประเมิ
นสามัญญ
กรมิก�รพัฒฒนาชุ
น�ชุมมิชน
ชน (ระดั
(ระดับบักรมิ)
สัสังงกักัดดกรมการพั
กรม)
จัดทำหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตำแหน่ง
ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน

ถ่ายทอดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย

บันทึกตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายในแบบประเมินฯ

เสนอผู้ประเมินพิจารณา ณ ต้นรอบการประเมิน
รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม
และหัวหน้าหน่วยงาน
ที่ขึ้นตรงอธิบดี

พัฒนาการจังหวัด

ผู้อำนวยการสำนัก
กอง และเทียบเท่า

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็น ณ ต้นรอบการประเมิน

เสนอรองอธิบดี ที่กำกับ
ดูแลหน่วยงาน

อธิบดีลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรณี ไม่สามารถดำเนินการตัวชี้วัดให้บรรลุค่าเป้าหมายได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ให้เสนอผู้ประเมินพิจารณาปรับระดับค่าเป้าหมายให้เสร็จสิ้นภายในรอบการประเมิน

ผู้ประเมินให้คำปรึกษา แนะนำ
แก่ผู้รับการประเมิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดของตำแหน่งผู้บริหารและ
หัวหน้าหน่วยงาน ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กองการเจ้าหน้าที่

บันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
และประเมินสมรรถนะของตนเอง

เสนอผู้ประเมินพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ปลายรอบการประเมิน
รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม
และหัวหน้าหน่วยงาน
ที่ขึ้นตรงอธิบดี

พัฒนาการจังหวัด
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็น ณ ปลายรอบการประเมิน

ส่งแบบประเมินให้กองการเจ้าหน้าที่/กรมการพัฒนาชุมชน รวบรวมเสนออธิบดี

เสนอ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
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ผู้อำนวยการสำนัก กอง
และเทียบเท่า

เสนอรองอธิบดี ที่กำกับ
ดูแลหน่วยงาน

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ กรมการพัฒนาชุมชน
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม

ประกาศผลการประเมินของตำแหน่งผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ในระดับดีเด่น และดีมาก

กระบัว่นก�รประเมิินผลก�รปฏิิบััติิร�ชก�รของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มิัญ
สังกัดกรมิก�รพัฒน�ชุมิชน (ระดับัสำ�นัก กอง)
ติ�นรอบก�รประเมิน
1. ศึกษาหลักเกณฑ์์และวิธิ์กี ารประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญ
สัั ง กั ด กรมการพั ฒ นาช้ ม ชน และแนวทางการประเมิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ร าชการข้องข้้ า ราชการ
พลเรือนสัามัญ สัังกัดกรมการพัฒนาช้มชน
2. ถึ่ายทอดติัวชี�วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการข้องผ้้อำานวยการ
สัำานัก กอง และเทียบัเท่า ไปติามลำาดับัชั�นการบัังคับับััญชา
3. ผ้้ประเมินและผ้้รับัการประเมิน จัดทำาข้้อติกลงการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ
และบัันทึกรายละเอียดติัวชี�วัดและค่าเป้าหมายในแบับัฟ้อร์มการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ
ผ่านระบับั Online และเสันอผ้้ประเมินพิจารณาและลงนามในแบับัประเมิน
ระหว่�งรอบก�รประเมิน
1. ผ้้ประเมินให้คำาปรึกษา แนะนำา แก่ผ้รบัั การประเมินเพื�อปรับัปร้ง แก้ไข้ และพัฒนา
เพื�อนำาไปสั้่ผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องการปฏิิบััติิราชการ และสัมรรถึนะที�คาดหวัง
2. หากการดำาเนินการติามติัวชีว� ดั และค่าเป้าหมาย ไม่สัามารถึดำาเนินการให้บัรรล้คา่ เป้าหมาย
ได้อันเนื�องมาจากเหติ้ท�ีไม่สัามารถึควบัค้มได้ ให้ผ้รับัการประเมินเสันอติ่อผ้้ประเมินเพื�อพิจารณา
ปรั บั ระดั บั ค่ า เป้ า หมายติามที� เ ห็ น สัมควร ทั� ง นี� ให้ ก ระบัวนการดั ง กล่ า วเสัร็ จ สัิ� น ภายใน
รอบัการประเมินนั�น ๆ เมื�อดำาเนินการเสัร็จแล้ว ให้แนบัหลักฐานดังกล่าว พร้อมแบับัประเมิน
ณ ปลายรอบัการประเมิน
ปล�ยรอบก�รประเมิน
1. ผ้ร้ บัั การประเมินบัันทึกผลการดำาเนินงานติามติัวชีว� ดั การประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ที�ปฏิิบััติิได้จริง และผลการประเมินสัมรรถึนะหลักข้องตินเองในเบัื�องติ้นในแบับัประเมินผล
การปฏิิบััติิราชการในระบับั Online
2. เสันอผ้ป้ ระเมิน พิจารณาประเมินผลสััมฤทธิ์ิข้� องงานและพฤติิกรรมการปฏิิบัติั ริ าชการ
หรือสัมรรถึนะ และลงนามในแบับัประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ ณ ปลายรอบัการประเมิน
3. สั่ งแบับัประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ ณ ปลายรอบัการประเมิ นให้ หน่ วยงาน
ที�รับัผิดชอบังานการเจ้าหน้าที�เพื�อเก็บัรวบัรวม
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4. หน่วยงานที�รับัผิดชอบังานการเจ้าหน้าที� เสันอผลการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ
ข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญในสัังกัด ติ่อคณะทำางานพิจารณาจัดทำาข้้อติกลงการปฏิิบััติิราชการ
และผลการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการข้องข้้าราชการสัำานัก กอง พิจารณาให้ความเห็นเกี�ยวกับั
มาติรฐานและความเป็นธิ์รรมข้องการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการและเสันอให้รองอธิ์ิบัดีท�กี ำากับั
ด้แลหน่วยงานให้ความเห็นชอบั
5. สั่งสัร้ปผลการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญในสัังกัด
สัำานัก กอง ให้กองการเจ้าหน้าที�
6. กองการเจ้าหน้าที� รวบัรวมผลการประเมินการปฏิิบััติิราชการข้องข้้าราชการพลเรือน
สัามัญในสัังกัดสัำานัก กอง เสันอติ่อคณะกรรมการกลั�นกรองผลการปฏิิบััติิราชการข้องข้้าราชการ
พลเรือนสัามัญ สัังกัดกรมการพัฒนาช้มชน พิจารณาให้ความเห็นเกีย� วกับัมาติรฐานและความเป็นธิ์รรม
ข้องการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ เพื�อเสันออธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชนพิจารณา
7. สัำานัก กอง ประกาศผลการประเมินข้องข้้าราชการในสัังกัดที�มีผลการประเมิน
ผลการปฏิิบััติิราชการในระดับัดีเด่น และดีมาก
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กระบัว่นก�รประเมิินผลก�รปฏิิบััติิร�ชก�รของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มิัญ
สังกัดกรมิก�รพัฒน�ชุมิชน (ระดับัสำ�นัก กอง)

“บันทำึกผู้ลก�รดำ�เนินง�นติ�มติัวชี�วัดและประเมินสำมรรถืนะตินเอง”
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กระบัว่นก�รประเมิินผลก�รปฏิิบััติิร�ชก�รของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มิัญ
สังกัดกรมิก�รพัฒน�ชุมิชน (ระดับัสำ�นักง�นพัฒน�ชุมิชนจังหว่ัด)
ติ�นรอบก�รประเมิน
1. ศึกษาหลักเกณฑ์์และวิธิ์กี ารประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการข้องข้้าราชการ พลเรือนสัามัญ
สัั ง กั ด กรมการพั ฒ นาช้ ม ชน และแนวทางการประเมิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ร าชการข้องข้้ า ราชการ
พลเรือนสัามัญ สัังกัดกรมการพัฒนาช้มชน
2. ถึ่ายทอดติัวชี�วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการข้องพัฒนาการ
จังหวัด ไปติามลำาดับัชั�นการบัังคับับััญชา
3. ผ้้ประเมินและผ้้รับัการประเมิน จัดทำาข้้อติกลงการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ
และบัันทึกรายละเอียดติัวชีว� ดั และค่าเป้าหมายในประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการผ่านระบับั Online
และเสันอผ้้ประเมินพิจารณาและลงนามในแบับัประเมิน
ระหว่�งรอบก�รประเมิน
1. ผ้้ประเมินให้คำาปรึกษา แนะนำา แก่ผ้รบัั การประเมินเพื�อปรับัปร้ง แก้ไข้ และพัฒนา
เพื�อนำาไปสั้่ผลสััมฤทธิ์ิ�ข้องการปฏิิบััติิราชการ และสัมรรถึนะที�คาดหวัง
2. หากการดำาเนินการติามติัวชี�วัดและค่าเป้าหมาย ไม่สัามารถึดำาเนินการให้บัรรล้
ค่าเป้าหมายได้อันเนื�องมาจากเหติ้ที�ไม่สัามารถึควบัค้มได้ ให้ผ้รับัการประเมินเสันอติ่อผ้้ประเมิน
เพือ� พิจารณาปรับัระดับัค่าเป้าหมายติามทีเ� ห็นสัมควร ทัง� นี� ให้กระบัวนการดังกล่าว เสัร็จสัิน� ภายใน
รอบัการประเมินนั�น ๆ เมื�อดำาเนินการเสัร็จแล้วให้แนบัหลักฐานดังกล่าวพร้อมแบับัประเมิน
ณ ปลายรอบัการประเมิน
ปล�ยรอบก�รประเมิน
1. ผ้ร้ บัั การประเมินบัันทึกผลการดำาเนินงานติามติัวชีว� ดั การประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ที�ปฏิิบััติิได้จริง และผลการประเมินสัมรรถึนะหลักข้องตินเองในเบัื�องติ้น ในแบับัประเมินผล
การปฏิิบััติิราชการในระบับั Online
2. เสันอผ้ป้ ระเมิน พิจารณาประเมินผลสััมฤทธิ์ิข้� องงานและพฤติิกรรมการปฏิิบัติั ริ าชการ
หรือสัมรรถึนะ และลงนามในแบับัประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ ณ ปลายรอบัการประเมิน
3. สั่งแบับัประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ ณ ปลายรอบัการประเมิน ให้หน่วยงานทีร� บัั ผิดชอบั
งานการเจ้าหน้าที�เพื�อเก็บัรวบัรวม
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4. หน่วยงานที�รับัผิดชอบังานการเจ้าหน้าที� เสันอผลการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ
ข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญในสัังกัด ติ่อคณะทำางานพิจารณาจัดทำาข้้อติกลงการปฏิิบััติิราชการ
และผลการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการข้องข้้าราชการสัำานักงานพัฒนาช้มชนจังหวัด พิจารณา
ให้ความเห็นเกี�ยวกับัมาติรฐานและความเป็นธิ์รรมข้องการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ
5. สั่งสัร้ปผลการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญในสัังกัด
สัำานักงานพัฒนาช้มชนจังหวัด ให้จงั หวัดเพือ� เสันอติ่อคณะกรรมการกลัน� กรองผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญ จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นเกี�ยวกับัมาติรฐานและความเป็นธิ์รรม
ข้องการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการติ่อไป
7. ประกาศผลการประเมินข้องข้้าราชการในสัังกัดทีม� ผี ลการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ในระดับัดีเด่น และดีมาก
8. ดำาเนินการติามกระบัวนการเลื�อนเงินเดือนติ่อไป
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กระบัว่นก�รประเมิินผลก�รปฏิิบััติิร�ชก�รของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มิัญ
สังกัดกรมิก�รพัฒน�ชุมิชน (ระดับัสำ�นักง�นพัฒน�ชุมิชนจังหว่ัด)
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06

การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ
การเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ

06

ก�รเลื�อนเงินเดือนข้�ร�ชก�ร เลื�อนขั�นค��จ้�งล่กจ้�งประจำ�

ก�รเลือ� นเงินเดือนข้�ร�ชก�ร
การเลื�อนเงินเดือนข้้าราชการ หมายถึึง การให้บัำาเหน็จความดีความชอบัติอบัแทนให้แก่
ข้้าราชการที�ประพฤติิตินอย้่ในจรรยา มีระเบัียบัวินัยและปฏิิบััติิราชการในรอบัครึ�งปีที�ผ่านมา
อย่างมีประสัิทธิ์ิภาพ และเกิดผลสััมฤทธิ์ิ�ติ่อภารกิจข้องรัฐ
หลักเกณฑ์์ก�รเลื�อนเงินเดือนข��ร�ชก�ร
1. การเลื�อนเงินเดือนให้เลื�อนปีละ 2 ครั�ง
ครั�งที� 1 เป็นการเลื�อนเงินเดือนสัำาหรับัการปฏิิบััติิราชการในครึ�งปีแรก (1 ติ้ลาคม ถึึง 31
มีนาคม) โดยให้เลื�อนในวันที� 1 เมษายน ข้องปีที�ได้เลื�อน
ครัง� ที� 2 เป็นการเลือ� นเงินเดือนสัำาหรับัการปฏิิบัติั ริ าชการในครึง� ปีหลัง (1 เมษายน ถึึง 30
กันยายน) โดยให้เลื�อนในวันที� 1 ติ้ลาคม ข้องปีถึัดไป
2. การเลือ� นเงินเดือนข้้าราชการแติ่ละคนในแติ่ละครัง� ให้เลือ� นได้ในอัติราไม่เกินร้อยละ 6 ข้อง
ฐานในการคำา นวณและไม่ เ กิ น เงิ น เดื อ นสั้ ง สั้ ด ติามที� ก.พ. กำา หนด อี ก ทั� ง ให้ ผ้ บัั ง คั บั บัั ญ ชา
ผ้้ มี อำา นาจสัั� ง เลื� อ นเงิ น เดื อ นประกาศอั ติ ราร้ อ ยละข้องฐานในการคำา นวณที� ไ ด้ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์์
ในการคำานวณเพือ� เลือ� นเงินเดือน โดยติ้องประกาศให้ทราบัเป็นการทัว� ไปอย่างช้าทีสั� ด้ พร้อมกับัการ
มีคำาสัั�งเลื�อนเงินเดือน
3. ข้้าราชการซึ่ึ�งจะได้รับัการพิจารณาเลื�อนเงินเดือนในแติ่ละครั�งติ้องมีผลการประเมินผล
การปฏิิบััติิราชการไม่ติำ�ากว่าระดับัพอใช้ หรือร้อยละ 60
4. ข้้าราชการทีบั� รรจ้เข้้ารับัราชการทัง� กรณีบัรรจ้ใหม่ และบัรรจ้กลับั ติ้องมีเวลาปฏิิบัติั ริ าชการ
ในรอบัครึ� ง ปี ท�ี แ ล้ ว มาเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 4 เดื อ น กล่ า วคื อ ถึ้ า จะอย้่ ใ นเกณฑ์์ ที� ไ ด้ รั บั
การพิจารณาเลื�อนเงินเดือนในวันที� 1 เมษายน หรือวันที� 1 ติ้ลาคม จะติ้องได้รับัการบัรรจ้
เข้้ารับัราชการภายในวันที� 1 ธิ์ันวาคม หรือ 1 มิถึ้นายน แล้วแติ่กรณี
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กำ�หนดอัติร�เงินเดือนแรกบรรจัุติ�มคุณวุฒิ
อัติราเงินเดือนแรกบัรรจ้สัำาหรับัราชการบัรรจ้ใหม่ กรมบััญชีกลางปฏิิบััติิติามหลักเกณฑ์์
หนังสัือเวียน สัำานักงาน ก.พ. ที� นร 1008.1/ว 20 ลงวันที� 27 ธิ์ันวาคม 2555 เรื�อง การกำาหนด
อัติราเงินเดือนสัำาหรับัค้ณว้ฒิท�ี ก.พ. รับัรอง ซึ่ึ�งกำาหนดอัติราเงินเดือนแรกบัรรจ้ติามค้ณว้ฒิ ดังนี�
(ระบั้เฉพาะว้ฒิที�เกี�ยวข้้องกับักรมการพัฒนาช้มชน)

ที่

คุณวุฒิ

ประเภท
และ
ระดับตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน
(บาท)
ใช้บังคับตั้งแต่
1 ม.ค. 2557 เป็นต้นไป

1

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

วิชาการ
ระดับปฏิบัติการ

21,000 – 23,200

2

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

วิชาการ
ระดับปฏิบัติการ

17,500 – 19,250

3

ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

วิชาการ
ระดับปฏิบัติการ

15,000 – 16,500

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตร
ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า
1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

ทั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน

11,500 – 12,650

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตร
ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือไม่ น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

ทั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน

9,400 – 10,340
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กระบัว่นง�นก�รดำ�เนินง�นเลื�อนเงินเดือน
ข้�ร�ชก�รและล่กจ้�งประจำ�
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การเลื่อนเงินเดือน
(ขาราชการสังกัดสวนกลาง)
กรมการพัฒนาชุมชน แจงหลักเกณฑและแนวทางการเลื่อนเงินเดือน
รอบที่ 1 หวงเดือนกุมภาพันธ / รอบที่ 2 หวงเดือนสิงหาคม
หนวยงานในสังกัด พช. ตรวจสอบจํานวนขาราชการในหนวยงาน
รอบที่ 1 ณ วันที่ 1 มีนาคม และ รอบที่ 2 ณ วันที่ 1 กันยายน
(ชื่อ – สกุล / สังกัด / เงินเดือน ตาม จ.18)
แจงผลการพิจารณากองการเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตอไป
กองการเจาหนาที่ ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการในสังกัดสวนกลาง
(โดยนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาใชในการพิจารณา)

กองการเจาหนาที่ จัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการในสังกัดสวนกลาง

กองการเจาหนาที่ แจงคําสั่งเลื่อนเงินเดือนใหหนวยงานในสังกัด พช.

หนวยงานในสังกัด พช. แจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการในสังกัดทราบ
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แนวทำ�งก�รดำ�เนินง�น และข�อพัึงระวังในก�รเลื�อนเงินเดือน
1. การนับัจำานวนข้้าราชการ ณ วันที� 1 มีนาคม และ 1 กันยายน ติ้องนับัติามบััญชี
ถึือจ่ายเงินเดือน วันที� 1 มีนาคม และ 1 กันยายน และใช้อัติราเงินเดือน ณ วันนั�น
2. การออกคำาสัั�ง ณ วันที� 1 เมษายน และ 1 ติ้ลาคม ติ้องออกคำาสัั�งติามบััญชีถึือจ่ายเงิน
เดือน ณ วันที� 1 เมษายน และ 1 ติ้ลาคม ถึึงแม้ว่า 1 มีนาคม และ 1 กันยายน จะไม่อย้ใ่ นสัังกัด
3. ข้้าราชการที�อย้่ในระหว่างการทำาผลงานเพื�อเลื�อนระดับั (ถึ้ายังไม่มีคำาสัั�งแติ่งติั�ง
การออกคำาสัั� งเลื�อนเงิ นเดื อนให้ ใช้ ติ ามติำาแหน่ งเดิ ม) ในกรณี ที�มีการเลื� อนระดั บั ก่ อนมี คำา สัั� ง
เลื�อนเงินเดือนให้ออกคำาสัั�งในติำาแหน่งระดับัใหม่ และใช้ค่ากลางและวงเงินข้องระดับัใหม่ และ
เป็นเงินข้องจังหวัดเองไม่มีงบักลางให้
4. การเลือ� นเงินเดือนข้องผ้ท้ มี� เี งินเดือนเติ็มข้ัน� ผ้น้ นั� จะได้รบัั เป็นค่าติอบัแทนพิเศษ ซึ่ึง� ไม่ให้
ปัดเศษสัติางค์คำานวณได้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั�น
5. การเลือ� นเงินเดือนข้องผ้ม้ เี งินเดือนใกล้เติ็มข้ัน� ถึ้าคำานวณแล้วรวมกันเกินเงินเดือนเติ็ม
ข้ั�นสั้ง ให้นำาเงินเดือนเดิมลบัด้วยเงินเดือนที�เติ็มข้ั�น เป็นวงเงินที�ใช้เลื�อนในคำาสัั�งเลื�อนเงินเดือน
สั่วนเงินที�เหลือเป็นเศษสัติางค์ ให้จ่ายเป็นค่าติอบัแทน เช่น เงินเดือน 38,820 บัาท เงินเดือนข้ั�นสั้ง
39,630 บัาท ได้ เ ลื� อ น 3.4% คำา นวณได้ 1,138.66 เงิ น ใช้ เ ลื� อ นเงิ น เดื อ นจะเท่ า กั บั
(39,630 - 38,820) = 810 บัาท (อย้ใ่ นคำาสััง� เลือ� นเงินเดือน) สั่วนเงินสั่วนทีเ� หลือ = 1,138.66 - 810
คงเหลือ 328.66 บัาท (จ่ายเป็นค่าติอบัแทนพิเศษ)
6. การคำานวณเงินที�ใช้เลื�อนติ้องปัดเศษสัติางค์ข้ึ�นท้กราย แม้ว่าจะมีเศษ 0.05 ติ้องปัด
เป็นจำานวนเติ็ม (10 บัาท)
7. การออกคำาสัั�งยกเลิกหรือคำาสัั�งแก้ไข้การเลื�อนเงินเดือน ให้อน้สันธิ์ิคำาสัั�งเดิมก่อน
แล้วระบั้เหติ้ผลการยกเลิกหรือแก้ไข้ และอ้างระเบัียบัข้้อกฎหมายติามคำาสัั�งที�ถึ้กยกเลิกหรือแก้ไข้
เพื�อดำาเนินการเลื�อนเงินเดือนให้ใหม่ ทั�งนี� กรณีใดใช้คำาสัั�งแก้ไข้ หรือยกเลิก ให้เป็นไปติาม
มติิการประช้มข้อง ก.พ. ในการประช้มครั�งที� 1/2526 เมื�อวันที� 10 มกราคม 2526 ซึ่ึ�งมีมติิว่าคำาสัั�ง
ข้องทางราชการนั�น เมื�อออกมาแล้วจะแก้ไข้หรือยกเลิกได้ ก็ติ่อเมื�อคำาสัั�งนั�นเป็นคำาสัั�งที�ออกมา
โดยไม่ถึ้กติ้องติามกฎหมาย หรือไม่ถึก้ ติ้องติามข้้อเท็จจริง
8. วิธิ์ีการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการและการบัริหารวงการเลื�อนเงินเดือน ในกรณี
มอบัหมายให้ข้า้ ราชการไปช่วยราชการ ให้ข้า้ ราชการไปรักษาราชการแทน หรือรักษาการในติำาแหน่ง
ซึ่ึ�งมีระยะเวลาเกินกึ�งหนึ�งข้องรอบัการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ ให้หัวหน้าสั่วนราชการ
ที�ไปช่วยราชการเป็นผ้้ประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ และบัริหารวงเงิน
9. การเลื�อนเงิ นเดื อนในแติ่ ละครั�งควรให้ แ ล้ วเสัร็ จภายในเดื อนติ้ ล าคมข้องท้ก ปี
เพราะกรมการพัฒนาช้มชน จะติ้องทำาเงินเดือนติาม จ.18 ทีเ� ป็นปัจจ้บันั ไปคำานวณเพือ� ติัง� งบัประมาณ
ประจำาปีข้องกรมการพัฒนาช้มชน

ประเด็นข�อผู้ิดพัล�ดทำี�พับจั�กก�รติรวจัสำอบคำ�สำั�ง
1. การออกคำาสัั�งเลื�อนเงินเดือน ไม่ได้ระบั้สัังกัด ติามบััญชีถึือจ่ายเงินเดือน
2. การใช้ค่ากลางผิด ซึ่ึ�งจะมีผลติ่อการใช้วงเงินในการเลื�อนเงินเดือน
3. ไม่สัง่ สัร้ปคะแนนประเมินให้พร้อมกับัคำาสััง� ซึ่ึง� เป็นเหติ้หนึง� ทำาให้การเบัิกจ่ายเงินเดือนล่าช้า
4. การสัั�งเลื�อนเงินเดือนไม่สัอดคล้องกับัการประเมิน ซึ่ึ�งผ้้ท�ีมีคะแนนประเมินมากกว่า
ได้รับัการเลื�อนเงินเดือนน้อยกว่าผ้้ที�มีคะแนนประเมินติำ�ากว่า
5. การแก้ไข้คำาสััง� หรือยกเลิกคำาสััง� อ้างระเบัียบัและหนังสัือทีเ� กีย� วข้้องไม่เป็นไปติามคำาสััง� เดิม
6. การออกคำาสัั�งค่าติอบัแทนพิเศษ ไม่ปัดเศษสัติางค์ข้ึ�น เช่น ถึ้ามีผ้ท�ีได้รับัการเลื�อน
ร้อยละ 3.15 จากฐานคำานวณ 36,470 บัาท เงินคำานวณได้ 1,148.805 บัาท ค่าติอบัแทนที�ได้รับั
จะได้ 1,148.81 บัาท ไม่ใช่ 1,148.80 บัาท แติ่ถึา้ กรณีได้เลือ� นร้อยละ 2.96 เงินคำานวณได้ 1,079.512 บัาท
ค่าติอบัแทนที�ได้รับั 1,079.51 บัาท
หลักเกณฑ์์และวิธีีก�รกำ�หนดไว�ในระเบียบทำี�เกี�ยวข�อง
1. การเลือ� นเงินเดือนข้้าราชการเป็นไปติามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลือ� นเงินเดือน พ.ศ. 2552
และทีแ� ก้ไข้เพิม� เติิม (ฉบัับัที� 2) พ.ศ. 2556 (ติามหนังสัือสัำานักงาน ก.พ. ที� นร 1008.1/ว 7 ลงวันที�
5 เมษายน 2556)
2. ข้้าราชการและล้กจ้างประจำาทีม� อี ติั ราเงินเดือนและอัติราค่าจ้างถึึงข้ัน� สั้งหรือใกล้ถึงึ ข้ัน� สั้ง
ข้องอันดับั ให้ได้รับัเงินค่าติอบัแทนพิเศษ ติามระเบัียบักระทรวงการคลังว่าด้วยการเบัิกจ่าย
ค่าติอบัแทนพิเศษข้องข้้าราชการและล้กจ้างประจำาผ้ไ้ ด้รบัั เงินเดือน หรือค่าจ้างถึึงข้ัน� สั้งหรือใกล้ถึงึ
ข้ั�นสั้งข้องอันดับัหรือติำาแหน่ง พ.ศ. 2550 และที�แก้ไข้เพิ�มเติิม (ฉบัับัที� 2) พ.ศ. 2551
3. ข้้าราชการและล้กจ้างประจำาซึ่ึง� บัรรจ้หรือแติ่งติัง� ให้ดำารงติำาแหน่งทีติ� อ้ งใช้วฒ
้ กิ ารศึกษา
ติำา� กว่าระดับัปริญญาติรีทม�ี เี งินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงึ เดือนละหนึง� หมืน� สัามพันสัองร้อยแปดสัิบัห้าบัาทถึ้วน
ให้ได้รับัเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวเดือนละสัองพันบัาท แติ่เมื�อรวมกับัเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว
ติ้องไม่เกินเดือนละหนึ�งหมื�นสัามพันสัองร้อยแปดสัิบัห้าบัาทถึ้วนติามระเบัียบักระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบัิกจ่ายเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวข้องข้้าราชการและล้กจ้างประจำาข้องสั่วนราชการ
พ.ศ. 2548 แก้ไข้เพิม� เติิม ฉบัับัที� 2 พ.ศ. 2550 ฉบัับัที� 3 พ.ศ. 2551 ฉบัับัที� 4 พ.ศ. 2552 ฉบัับัที� 5
พ.ศ. 2555 และฉบัับัที� 6 พ.ศ. 2558
4. หนังสัือสัำานักงาน ก.พ. ด่วนที�สั้ด ที� นร 1012.2/ว 6 ลงวันที� 25 พฤษภาคม 2528
หนังสัือสัำานักงาน ก.พ. ที� นร 1008.1/ว 12 ลงวันที� 30 สัิงหาคม 2555 เรือ� งการปรับัปร้งหลักเกณฑ์์
และเงื�อนไข้ในการเลื�อนเงินเดือน
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5. หนังสัือสัำานักงาน ก.พ. ด่วนที�สั้ด ที� นร 1012.2/ว 7 ลงวันที� 25 พฤษภาคม 2558
ได้ยกเลิกฐานในการคำานวณและช่วงเงินเดือนติามพระราชกฤษฎีกาการปรับัเงินเดือนข้ั�นติำ�าข้ั�นสั้ง
ข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญ พ.ศ. 2554 (ติามหนังสัือสัำานักงาน ก.พ. ที� นร 1008.1/ว 11 ลงวันที�
6 มิถึ้นายน 2554) เนื�องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบััญญัติิระเบัียบัข้้าราชการพลเรือนสัามัญ
(ฉบัับัที� 2) ท้ายพระราชบััญญัติิระเบัียบัข้้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และให้ใช้บััญชีเงินเดือน
ข้ั�นติำ�าข้ั�นสั้งข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญท้ายพระราชบััญญัติิฉบัับันี�แทน และได้กำาหนดฐาน
ในการคำานวณและช่วงเงินเดือนสัำาหรับัการเลือ� นเงินเดือนในแติ่ละประเภทและระดับัติำาแหน่ง ติัง� แติ่
รอบัการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการระหว่างวันที� 1 ติ้ลาคม 2557 ถึึงวันที� 31 มีนาคม 2558
เป็นติ้นไป จนถึึงรอบัวันที� 1 ติ้ลาคม 2560
6. หนังสัือสัำานักเลข้าธิ์กิ ารคณะรัฐมนติรี ด่วนทีสั� ด้ ที� นร 0505/ว 347 ลงวันที� 20 ติ้ลาคม 2559
ได้แจ้งมติิคณะรัฐมนติรีเมื�อวันที� 18 ติ้ลาคม 2558 เห็นชอบัหลักเกณฑ์์และวิธิ์ีการให้ข้้าราชการ
พลเรือนสัามัญได้รับัเงินเดือนสั้งกว่าข้ั�นสั้งข้องติำาแหน่งที�ได้รับัแติ่งติั�ง โดยมีผลใช้บัังคับัติั�งแติ่วันที�
1 ติ้ลาคม 2559 เป็นติ้นไป
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ก�รเลื�อนขั�นค��จ้�งและให้ค��ติอบัแที่นพิเศษ์ล่กจ้�งประจำ�
ครั�งทำี� 1 ณ วันทำี� 1 เมษ�ยน
หลักเกณฑ์์ก�รเลื�อนขั�นค่�จั��งและให�ได�รับเงินค่�ติอบแทำนพัิเศษ
1. การเลื�อนข้ั�นค่าจ้างในวันที� 1 เมษายน / มี 3 ลักษณะ คือ 1 ข้ั�น 0.5 ข้ั�น และไม่เลื�อน
ข้ัน� ค่าจ้าง โดยพิจารณาติามผลการประเมินประสัิทธิ์ิภาพและประสัิทธิ์ิผลการปฏิิบัติั งิ านครึง� ปีทแี� ล้ว
มาติั�งแติ่วันที� 1 ติ้ลาคม – 31 มีนาคม ติามหนังสัือกระทรวงการคลังที� กค 0428/ว 90 ลงวันที�
24 สัิงหาคม 2553 ดังนี�
ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น

ระดั
เป็บนผลการประเมิ
ที่ยอมรับได้ น

ต้องปรับปรุง

เด่น %)
(90 –ดี100

เป็(60
นที–่ยอมรั
บได้
89 %)

งปรัา บ60ปรุ%)
ง
(ต่ต้ำอกว่

(90 – 100 %)

(60 – 89 %)

(ต่ำกว่า 60 %)

100

90 - 100

60 - 89

0 - 59

100

90 - 100

60 - 89

0 - 59

คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม

2. สัำาหรับัผ้้ที�ได้รับัค่าจ้างถึึงข้ั�นสั้งข้องติำาแหน่ง (ค่าจ้างเติ็มข้ั�น) กรณีได้รับัการพิจารณา
ให้ได้ 0.5 ข้ั�น 1 ข้ั�น หรือ 1.5 ข้ั�น ก็ให้ได้รับั “ค่าติอบัแทนพิเศษ” ในอัติราติามกรณี ดังนี�
1) ถึ้ามีผลการประเมินฯ อย้ใ่ นข้่ายได้เลือ� นค่าจ้าง 0.5 ข้ัน� จะได้รบัั ค่าติอบัแทนพิเศษ
ร้อยละ 2 ข้องค่าจ้างที�ถึึงข้ั�นสั้งข้องติำาแหน่ง ระดับผลการประเมิน
บนผลการประเมิ
2) ถึ้ามีผลการประเมิ
าเป็
ยได้
เทีลื่ยอ� อมรั
นค่าบจ้าได้ง 1นข้ัน� จะได้
บัั ค่าบติอบัแทนพิ
ดีเด่น นฯ อย้ใ่ นข้่ระดั
ต้อรงปรั
ปรุง เศษ
คะแนนเต็
ม
ร้อยละ 4 ข้องค่าจ้างที�ถึึงข้ั�นสั้งข้องติำ
ง
เด่านแหน่
เป็(60
นที–่ยอมรั
บได้
งปรัา บ60ปรุ%)
ง
(90 –ดี100
%)
89 %)
(ต่ต้ำอกว่
คะแนนเต็ม3) ถึ้ามีข้�ันใกล้ถึึงข้ั�นสั้งข้องอันดับัและมีผลการประเมิน อย้่ในข้่ายได้เลื�อนข้ั�น
– 89
%)านวนข้ั�น
ค่าจ้างเกินกว่าข้ั�นค่าจ้างที�เหลื(90ออย้– ่ 100
ให้เลื%)
�อนข้ั�นค่าจ้า(60
งจนถึึ
งข้ั�น%)
สั้งข้องอันดั(ต่บัำก่กว่
อนา 60
และจำ
ที�เหลือจากการเลื
วให้-จ100
่ายเป็นค่าติอบัแทนพิ
100 �อนข้ั�น ดังกล่า90
60 -เศษร้
89 อยละ 2 หรือ0ร้อ- ยละ
59 4 แล้วแติ่
ข้ั�นที�เหลือจากการได้
าจ้าง 20,680 ได้60
รับัการพิ
รับัการเลื�อนข้ั�น
100 รับัพิจารณา90เช่น- ค่100
- 89 จารณา 1 ข้ั�น จะได้
0 - 59
ค่าจ้าง 0.5 ข้ั�น ได้รับัค่าจ้าง 21,010 (ค่าจ้างเติ็มข้ั�น) เลื�อนข้ั�นอีก ร้อยละ 2 จะได้รับัค่าติอบัแทน
พิเศษ 420.20 บัาท (โดยไม่ติ้องปัดเศษสัติางค์)
4) การได้รบัั เงินติอบัแทนพิเศษติ้องอย้ใ่ นโควติา 15% ด้วยจะจ่ายควบักับัค่าจ้าง
เป็นเวลา 6 เดือน
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3. โควติา 1 ข้ั�น
การเลือ� นข้ัน� ค่าจ้างและให้คา่ ติอบัแทนพิเศษข้องล้กจ้างประจำา ณ วันที� 1 เมษายน ให้มโี ควติา
การเลื�อนข้ั�นค่าจ้างกับัให้ค่าติอบัแทนพิเศษ 1 ข้ั�น สัำาหรับัผ้้ที�มีผลงานและผลสััมฤทธิ์ิ�ดีเด่นรวมกัน
ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ข้องจำานวนล้กจ้างประจำาที�ครองอัติราอย้่ ณ วันที� 1 มีนาคม
4. วิธิ์ีดำาเนินการ
1) การประเมิ น ประสัิ ท ธิ์ิ ภ าพและประสัิ ท ธิ์ิ ผ ล ให้ นำา หลั ก เกณฑ์์ แ ละวิ ธิ์ี
การประเมินประสัิทธิ์ิภาพและประสัิทธิ์ิผลการปฏิิบััติิงานข้องล้กจ้างประจำา ติามหนังสัือกระทรวง
การคลัง ที� กค 0428/ว 90 ลงวันที� 24 สัิงหาคม 2553 มาใช้สัำาหรับัประเมินประสัิทธิ์ิภาพ
และประสัิทธิ์ผิ ลการปฏิิบัติั งิ านล้กจ้างประจำา โดยหากเป็นล้กจ้างประจำาทีติ� าำ แหน่งอย้ท่ างสั่วนราชการอืน�
เมือ� ประเมินแล้ว ให้สัง่ แบับัประเมินไปให้สัำานักงานติ้นสัังกัดเพือ� จะได้ดำาเนินการเกีย� วกับัการพิจารณา
เลื�อนข้ั�นค่าจ้างให้กับัล้กจ้างดังกล่าวติ่อไป
2) ให้ติรวจสัอบัจำานวนคน/รายชื�อ/ฐานค่าจ้าง และสัถึิติิการเลื�อนชั�นค่าจ้าง
ย้อยหลัง 5 ครั�ง การนับัให้นับัจำานวนคนและอัติราค่าจ้างข้องล้กจ้างประจำาที�ปฏิิบััติิงานจริง
อย้่ในหน่วยงาน ณ วันที� 1 มีนาคม
3) การพิจารณาให้ใช้ในร้ปแบับัข้องคณะกรรมการ ติามคำาสััง� กรมการพัฒนาช้มชน
ที� 1452/2563 ลงวันที� 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
4) ให้จัดทำาบััญชีแสัดงการเสันอข้อเลื�อนค่าจ้างล้กจ้างประจำา โดยเรียงลำาดับั
ความสัำาคัญที�ข้อเสันอ มาจากสัำานัก/สัถึาบััน/ศ้นย์/กอง
5. ล้กจ้างประจำาที�ได้รับัการประกาศเกียรติิค้ณเป็นล้กจ้างประจำาดีเด่นประเภทติ่างๆ
กรมการพัฒนาช้มชน ได้ให้แติ่ละหน่วยงานนำาไปเป็นสั่วนหนึง� ประกอบัการพิจารณาความดีความชอบั
เป็นกรณีพิเศษได้อีกโดยใช้โควติา 15% ข้องสัำานัก/สัถึาบััน/ศ้นย์/กอง
6. การพิจารณาเลื�อนข้ั�นค่าจ้างล้กจ้างประจำาสัังกัดสั่วนภ้มิภาค กรมการพัฒนาช้มชน
ได้ติดั ยอดจำานวนคนและจำานวนเงินข้องล้กจ้างประจำาทีป� ฏิิบัติั งิ านจริง ณ วันที� 1 มีนาคม ออกจากฐาน
การคำานวณโควติาการเลือ� นข้ัน� ข้องกรมการพัฒนาช้มชน ติามคำาสััง� กรมการพัฒนาช้มชน ที� 171/2548
ลงวันที� 10 มีนาคม 2548
7. การเลื�อนข้ั�นค่าจ้างล้กจ้างประจำาสัังกัดกรมการพัฒนาช้มชน ในแติ่ละครั�งติ้องไม่ลา
หรือมาทำางานสัายเกิน จำานวนครัง� ทีอ� ธิ์ิบัดีผบั้ งั คับับััญชา หรือผ้ซึ่้ งึ� ได้รบัั มอบัหมายจากอธิ์ิบัดีกำาหนด
เป็นหนังสัือไว้กอ่ นแล้ว ซึ่ึง� กรมการพัฒนาช้มชนได้กำาหนดหลักเกณฑ์์ จำานวนครัง� การลา การมาสัาย
ข้องล้กจ้างประจำาที�ไม่ได้รับัการพิจารณาเลื�อนข้ั�นค่าจ้างท้กครึ�งปี ดังนี�
1) ลากิจ ลาป่วย ได้ไม่เกิน 10 ครั�ง ในครึ�งปีที�แล้วมา
2) มาทำางานสัาย ได้ไม่เกิน 10 ครั�ง ในครึ�งปีที�แล้วมา
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8. ให้ติรวจสัอบัล้กจ้างประจำาในสัังกัดว่ามีผ้อย้่ในระหว่างถึ้กสัอบัสัวนว่ากระทำาผิดวินัย
อย่างร้ายแรงหรือถึ้กฟ้้องคดีอาญาในความผิดที�เกี�ยวกับัการปฏิิบััติิหน้าที�ราชการหรือความผิด
ที�ทำาให้เสัื�อมเสัียเกียรติิศักดิ�ข้องติำาแหน่งหน้าที�ราชการข้องตินหรือไม่ หากมีก็ให้รอการเลื�อนข้ั�น
ค่าจ้างไว้ก่อน แล้วจัดทำารายละเอียดแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบั
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คะแนนเต็ม

ดีเด่น

เป็นที่ยอมรับได้

ต้องปรับปรุง

(90 – 100 %)

(60 – 89 %)

(ต่ำกว่า 60 %)

ครั�งทำี� 2 ณ วันทำี� 1 ติุล�คม
หลักเกณฑ์์ก�รเลื90
�อนขั
�นค่�จั��งและให�60ได�ร- ับ89เงินค่�ติอบแทำนพัิ
ศษ
100
- 100
0 - เ59
1. การเลื�อนข้ั�นค่าจ้างในวันที� 1 ติ้ลาคม มี 4 ลักษณะ คือ 1.5 ข้ั�น 1 ข้ั�น 0.5 ข้ั�น และ
ไม่เลื�อนข้ั�นค่าจ้าง โดยพิจารณาติามผลการประเมินประสัิทธิ์ิภาพและประสัิทธิ์ิผลการปฏิิบััติิงาน
ครึง� ปีทแ�ี ล้วมา ติัง� แติ่วนั ที� 1 เมษายน – 30 กันยายน ติามหนังสัือกระทรวงการคลังที� กค 0428/ว 90
ลงวันที� 24 สัิงหาคม 2553 ดังนี�
ระดับผลการประเมิน

คะแนนเต็ม

100

ดีเด่น

เป็นที่ยอมรับได้

ต้องปรับปรุง

(90 – 100 %)

(60 – 89 %)

(ต่ำกว่า 60 %)

90 - 100

60 - 89

0 - 59

2. สัำาหรับัผ้้ที�ได้รับัค่าจ้างถึึงข้ั�นสั้งข้องติำาแหน่ง (ค่าจ้างเติ็มข้ั�น) กรณีได้รับัการพิจารณา
ให้ได้ 0.5 ข้ั�น 1 ข้ั�น หรือ 1.5 ข้ั�น ก็ให้ได้รับั “ค่าติอบัแทนพิเศษ” ในอัติราติามกรณี ดังนี�
1) ถึ้ามีผลการประเมินฯ อย้ใ่ นข้่ายได้เลือ� นค่าจ้าง 0.5 ข้ัน� จะได้รบัั ค่าติอบัแทนพิเศษ
ร้อยละ 2 ข้องค่าจ้างที�ถึึงข้ั�นสั้งข้องติำาแหน่ง
2) ถึ้ามีผลการประเมินฯ อย้ใ่ นข้่ายได้เลือ� นค่าจ้าง 1 ข้ัน� จะได้รบัั ค่าติอบัแทนพิเศษ
ร้อยละ 4 ข้องค่าจ้างที�ถึึงข้ั�นสั้งข้องติำาแหน่ง
3) ถึ้ามีผลการประเมินฯ อย้ใ่ นข้่ายได้เลือ� นค่าจ้าง 1.5 ข้ัน� จะได้รบัั ค่าติอบัแทนพิเศษ
ร้อยละ 6 ข้องค่าจ้างที�ถึึงข้ั�นสั้งข้องติำาแหน่ง
4) ถึ้ามีข้น�ั ใกล้ถึงึ ข้ัน� สั้งข้องอันดับัและมีผลการประเมินอย้ใ่ นข้่ายได้เลือ� นข้ัน� ค่าจ้างเกินกว่า
ข้ัน� ค่าจ้างทีเ� หลืออย้่ ให้เลือ� นข้ัน� ค่าจ้างจนถึึงข้ัน� สั้งข้องอันดับัก่อน และจำานวนข้ัน� ทีเ� หลือจากการเลื�อนข้ั�น
ดังกล่าวให้จา่ ยเป็นค่าติอบัแทนพิเศษร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 แล้วแติ่ข้น�ั ทีเ� หลือจากการได้รบัั พิจารณา
5) การได้รับัเงินติอบัแทนพิเศษติ้องอย้่ในโควติา 15% ด้วยจะจ่ายควบักับัค่าจ้าง
เป็นเวลา 6 เดือน
ล้กจั��งประจัำ�พั�นจั�กร�ชก�รเพัร�ะอ�ยุครบหกสำิบปีบริบ้รณ์ (ครบเกษียณอ�ยุ)
ในสำิ�นปีงบประม�ณ (30 กันย�ยน) ไม่มีสำิทำธีิได�รับค่�เงินติอบแทำนพัิเศษ
3. ล้กจ้างประจำาที�ได้รับัการประกาศเกียรติิค้ณเป็นล้กจ้างประจำาดีเด่นประเภทติ่างๆ
กรมการพัฒนาช้มชน ได้ให้แติ่ละหน่วยงานนำาไปเป็นสั่วนหนึง� ประกอบัการพิจารณาความดีความชอบั
เป็นกรณีพิเศษได้ อีกโดยใช้โควติา 15% ข้องสัำานัก/สัถึาบััน/ศ้นย์/กอง
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4. วงเงินที�ใช้เลื�อนข้ั�นค่าจ้าง
ให�พัจัิ �รณ�จั�กผู้้บ� งั คับบัญช�ชัน� ติ�นเสำนอขอติ�มโควติ�จัำ�นวนเติ็มของแติ่ละ
หน่วยง�น และพัิจั�รณ�เลือ� นขัน� ค่�จั��งไม่เกินวงเงิน 6% ของอัติร�ค่�จั��ง ณ วันทำี� 1 กันย�ยน
หักด�วยเงินใช�เลื�อน ณ วันทำี� 1 เมษ�ยน (ไม่รวมค่�ติอบแทำนพัิเศษ) ทำั�งนี�ก�รเลื�อนขั�นค่�จั��ง
ทำั�งปี 2 ขั�นไม่เกิน 15% ของจัำ�นวนล้กจั��งประจัำ� ณ วันทำี� 1 มีน�คม ให�ใช�ดังนี�
1) เลื�อนข้ั�นค่าจ้างในวันที� 1 ติ้ลาคม
2) เลื�อนข้ั�นค่าจ้างผ้้ท�คี รบัเกษียณอาย้ ณ วันที� 30 กันยายน
3) ให้ค่าติอบัแทนพิเศษ ในวันที� 1 ติ้ลาคม
5. การพิจารณาเลื�อนข้ั�นค่าจ้างล้กจ้างประจำาสัังกัดสั่วนภ้มิภาค กรมการพัฒนาช้มชน
ได้ติัดยอดจำานวนคนและจำานวนเงินข้องล้กจ้างประจำาที�ปฏิิบััติิงานจริง ณ วันที� 1 กันยายน
ออกจากฐานการคำานวณโควติาการเลือ� นข้ัน� ข้องกรมการพัฒนาช้มชน ติามคำาสััง� กรมการพัฒนาช้มชน
ที� 171/2548 ลงวันที� 10 มีนาคม 2548
6. การเลื�อนข้ั�นค่าจ้างล้กจ้างประจำาสัังกัดกรมการพัฒนาช้มชน ในแติ่ละครั�งติ้องไม่ลา
หรือมาทำางานสัายเกินจำานวนครัง� ทีอ� ธิ์ิบัดีผบั้ งั คับับััญชา หรือผ้ซึ่้ งึ� ได้รบัั มอบัหมายจากอธิ์ิบัดีกำาหนด
เป็นหนังสัือไว้กอ่ นแล้ว ซึ่ึง� กรมการพัฒนาช้มชนได้กำาหนดหลักเกณฑ์์ จำานวนครัง� การลา การมาสัาย
ข้องข้้าราชการที�ไม่ได้รับัการพิจารณาเลื�อนข้ั�นค่าจ้างท้กครึ�งปี ดังนี�
1) ลากิจ ลาป่วย ได้ไม่เกิน 10 ครั�ง ในครึ�งปีที�แล้วมา
2) มาทำางานสัาย ได้ไม่เกิน 12 ครั�ง ในครึ�งปีที�แล้วมา
7. ล้กจ้างที�ไปหรือมาช่วยปฏิิบััติิราชการ
ให้นำาอัติราค่าจ้างข้องล้กจ้างประจำาที�มาช่วยราชการ ณ วันที� 1 กันยายน
นับัรวมกับัอัติราค่าจ้างประจำาภายในหน่วยงาน และสั่วนราชการติ้นสัังกัดจะติ้องติัดออกจากยอดอัติรา
ค่าจ้างด้วย
8. การดำาเนินงานข้องหน่วยงาน
1) ประเมินประสัิทธิ์ิภาพและประสัิทธิ์ิผลข้องล้กจ้างประจำาในสัังกัด ติั�งแติ่
วันที� 1 เมษายน – 30 กันยายน (รวมผ้ท้ ค�ี รบัเกษียณอาย้ เมือ� สัิน� ปีงบัประมาณด้วย) และล้กจ้างประจำา
ทีม� าช่วยราชการแติ่ติาำ แหน่งอย้จ่ งั หวัดอืน� โดยนำาหลักเกณฑ์์และวิธิ์ปี ระเมินประสัิทธิ์ภิ าพและประสัิทธิ์ผิ ล
การปฏิิบัติั งิ านข้องล้กจ้างประจำา ติามหนังสัือกระทรวงการคลัง ที� กค 0428/ว 90 ลงวันที� 24 สัิงหาคม 2553
มาใช้ถึอื ปฏิิบัติั ิ หากเป็นล้กจ้างทีติ� าำ แหน่งอย้จ่ งั หวัดอืน� แติ่มาช่วยราชการสั่วนกลาง เมือ� ประเมินแล้ว
ให้สั่งผลการพิจารณาเลื�อนข้ั�นค่าจ้างให้กับัล้กจ้างประจำาดังกล่าวติ่อไป
2) ให้ติรวจสัอบัจำานวนคน/รายชื�อ/ฐานค่าจ้าง และสัถึิติิการเลื�อนข้ั�นค่าจ้าง
ย้อนหลัง 5 ปี การนับัให้นับัจำานวนคนและอัติราค่าจ้างข้องล้กจ้างประจำาที�ปฏิิบััติิงานจริงอย้่ใน
หน่วยงาน ณ วันที� 1 กันยายน
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9. การพิจารณาให้ใช้ในร้ปแบับัข้องคณะกรรมการ ติามคำาสัั�งกรมการพัฒนาช้มชน
ที� 1452/2563 ลงวันที� 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
10. ให้จดั ทำาบััญชีแสัดงการเสันอข้อเลือ� นค่าจ้างล้กจ้างประจำา โดยเรียงลำาดับัความสัำาคัญ
ที�ข้อเสันอ มาจากสัำานัก/สัถึาบััน/ศ้นย์/กอง
11. ให้ติรวจสัอบัล้กจ้างประจำาในสัังกัดว่ามีผ้อย้ใ่ นระหว่างถึ้กสัอบัสัวนว่ากระทำาผิดวินยั
อย่างร้ายแรงหรือถึ้กฟ้้องคดีอาญาในความผิดที�เกี�ยวกับัการปฏิิบััติิหน้าที�ราชการหรือความผิด
ที�ทำาให้เสัื�อมเสัียเกียรติิศักดิ�ข้องติำาแหน่งหน้าที�ราชการข้องตินหรือไม่ หากมีก็ให้รอการเลื�อนข้ั�น
ค่าจ้างไว้ก่อน แล้วจัดทำารายละเอียดแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบั
หลักเกณฑ์์และวิธีีก�รกำ�หนดไว�ในระเบียบทำี�เกี�ยวข�อง
1. ระเบัียบักระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื�อนข้ั�นค่าจ้างล้กจ้างประจำาข้องสั่วนราชการ
พ.ศ. 2544
2. ระเบัียบักระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบัิกจ่ายเงินติอบัแทนพิเศษข้องข้้าราชการ
และล้กจ้างประจำาผ้้ได้รับัเงินเดือนและค่าจ้างถึึงข้ั�นสั้งหรือใกล้ถึึงข้ั�นสั้งข้องอันดับัหรือติำาแหน่ง
(ฉบัับัที� 2) พ.ศ.2551
3. หนังสัือกระทรวงการคลัง ที� กค 0425/ว 47 ลงวันที� 29 พฤษภาคม 2558 กำาหนด
บััญชีโครงสัร้างอัติราค่าจ้างล้กจ้างข้องสั่วนราชการใหม่ โดยข้ยายเพดานอัติราค่าจ้างข้ัน� สั้ง จำานวน
3 ข้ัน� พร้อมทัง� กำาหนดบััญชีอติั ราค่าจ้าง ข้ัน� ติำา� -ข้ัน� สั้ง โดยให้มผี ลใช้บังั คับัติัง� แติ่วนั ที� 1 ธิ์ันวาคม 2557
เป็นติ้นไป
4. หนังสัือกรมบััญชีกลาง ที� กค 0420/ว 337 ลงวันที� 31 สัิงหาคม 2559 จัดทำาบััญชี
กำาหนดค้ณสัมบััติิเฉพาะติำาแหน่งและอัติราค่าจ้าง ข้ั�นติำ�า-ข้ั�นสั้ง ข้องล้กจ้างประจำาข้ึ�นใหม่ โดยมีผล
บัังคับัใช้ติั�งแติ่บััดนี�เป็นติ้นไป
(ยกเลิกหนังสำือ หนังสำือกระทำรวงก�รคลัง ด่วนทำี�สำุด ทำี� กค 0428/ว 38 ลงวันทำี�
1 เมษ�ยน 2553 และหนังสำือกระทำรวงก�รคลัง ทำี� กค 0428/ว 296 ลงวันทำี� 23 สำิงห�คม 2553)

58

(ติั
(ตัววออย่
ย่า�งงคำ
คำ�สสำัั่ง�งเลเลืื่อ�อนนเงิ
เงินนเดเดืือนอน)

คำสั่งจังหวัด.........................................
ที.่ .............../...............
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
........................................................................
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 50/1 มาตรา 57 มาตรา 74 มาตรา 76
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 และที ่ แ ก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การเลื ่ อ นเงิ น เดื อ น พ.ศ. 2552 และที ่ แ ก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม กฎ ก.พ. ว่ า ด้ ว ยการให้ ข ้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ 3 กันยายน
2552 ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
ด่วนที่สุด ที่ นร 0012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ด่วนที่สุด ที่ นร 0012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
2558 และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 จึงให้
เลื ่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการและให้ ข ้ า ราชการได้ ร ั บ เงิ น เดื อ นสู ง กว่ า ขั ้ น สู ง ของตำแหน่ ง ที ่ ไ ด้ ร ั บ แต่ ง ตั้ ง
ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ครึ่งปีที่แล้วมา (1 ตุลาคม ..... – 31 มีนาคม .....หรือ 1 เมษายน ..... – 30
กันยายน ..... ) ให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด .................... จำนวน ..... ราย ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ (1 เมษายน พ.ศ. .......... หรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. ..........) เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่..................................พ.ศ. ...........
(ลงชื่อ)......................................................
(......................................................)
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อย�่างกรณี
งกรณีข้าราชการ
(ติั(ตวัวอย่
เกษียณอาขยุร��าร�ชก�ร
ชก า ร )
เกษียณอ�ยุร�ชก�ร)

คำสั่งจังหวัด.........................................
ที่................/...............
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้งของข้าราชการที่ครบเกษียณอายุ
........................................................................
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 50/1 มาตรา 57 มาตรา 74 มาตรา 76
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 และที ่ แ ก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2555
ด่วนที่สุด ที่ นร 0012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ด่วนที่สุด ที่ นร 0012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
2558 และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 จึงให้
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับ แต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง ต้ อ ง
พ้ น จากราชการเพราะเหตุ เ กษี ย ณอายุ เมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณ พ.ศ. .......... ตามประกาศกรมการพัฒนชุมชน
ลงวันที่.....................................พ.ศ. .......... สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด............... ตามผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ จำนวน ..... ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. .......... เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่..................................พ.ศ. ...........
(ลงชื่อ)......................................................
(......................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด.......................
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(ตัวอย่างกรณี

้าราชการ
(ติัวอย่�งกรณีขข��ร�ชก�ร
ถึงแก่ความตาย)
ถืึงแก่คว�มติ�ย)

คำสั่งจังหวัด.........................................
ที่................/...............
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
........................................................................
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 50/1 มาตรา 57 มาตรา 74 มาตรา 76
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 และที ่ แ ก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม กฎ ก.พ. ว่ า ด้ ว ย
การเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
ด่วนที่สุด ที่ นร 0012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ด่วนที่สุด ที่ นร 0012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
2558 และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 จึงให้
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ของข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือนแต่ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ (1 เมษายน ..........
หรือ 1 ตุลาคม ..........) สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด..................ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ (1 ตุลาคม.......ถึง 31 มีนาคม........หรือ 1 เมษายน......ถึง 30 กันยายน.........)
เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ จำนวน.............ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ .......... (วันที่ถึงแก่ความตาย) พ.ศ. .......... เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที.่ .................................พ.ศ. ...........
(ลงชื่อ).....................................................
(.....................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด.......................
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(ติัวอย่�(งกรณี
ตัวอยล่า�ไปปฏิิ
งกรณีลบาัติไิงป�น
ปฏิบัติงาน
ใในองค์
นองคก์ �รระหว่
ารระหว�่างประเทำศ
ง ป ร ะ เท ศ
หรือถูกสั่งให้ไปทำการใด)
หรือถื้กสำ่งให�ไปทำำ�ก�รใดๆ)

คำสั่ง (จังหวัด/หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน)..............................
ที.่ .............../...............
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
........................................................................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50/1 มาตรา 57 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวั น ที่ 3 กั น ยายน 2552 ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘
ลงวั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2552 ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ด่วนที่สุด ที่ นร 0012.2/ว 6
ลงวั น ที ่ 25 พฤษภาคม 2558 ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ นร 0012.2/ว 7 ลงวั น ที ่ 25 พฤษภาคม 2558 และหนั งสื อ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือนเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ (กรณีลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือถูกสั่งให้
ไปทำการใด ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการที่มิใช่การลาออกจากราชการ) จำนวน..........ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที.่ .....(วันที่กลับมาปฏิบัติราชการ) พ.ศ. ……… เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที.่ .................................พ.ศ. ...........
(ลงชื่อ).....................................................
(.....................................................)
ผูว้ ่าราชการจังหวัด.......................
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ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน

รอบการประเมิน

£ รอบที่ 1 1 ตุลาคม................... ถึง 31 มีนาคม...............
£ รอบที่ 2 1 เมษายน................... ถึง 30 กันยายน.............

ชื่อ......................................นามสกุล................................ตำแหน่ง...................................................
ส่วนราชการ.................................................
เงินเดือนเดิม (บาท) .................................
£ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน
ฐานในการ
คำนวณ
(บาท)

จำนวนเงินที่ได้รับ
ร้อยละ
ที่ได้เลื่อน

เงินเดือนที่ได้เลื่อน
(บาท)

เงินค่าตอบแทน
พิเศษ (บาท)

เงินเดือนที่ได้รับ
(บาท)

£ กรณีที่ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน เนื่องจาก (เหตุผล)..............................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)...........................................................
(ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือผู้ได้รับมอบหมาย)
วันที่...............................................................
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ตัว�อง)ย่าง)
(ติัว(อย่

คำสั่งจังหวัด.........................................
ที่................/...............
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
........................................................................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50/1 มาตรา 57 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ 3 กันยายน ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่
22 ตุลาคม 2552 ด่วนที่สุด ที่ นร 0012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ด่วนที่สุด ที่ นร 0012.2/ว 7
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่
20 ตุลาคม 2559 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด.........ได้รับเงินค่าตอบแทน
พิ เ ศษ ตามผลการประเมินผลการปฏิ บ ั ติ ราชการครึ ่ งปี ท ี ่ แ ล้ ว มา (1 ตุลาคม ….. .ถึง 31 มีน าคม......หรือ
1 เมษายน ......ถึง 30 กันยายน.…..) จำนวน.........ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ (1 เมษายน พ.ศ. ..... หรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. .....) เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่..................................พ.ศ. ...........

(ลงชื่อ).....................................................
.....................................................
ผู้ว่าราชการจังหวัด.......................
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(ติัว(ตอย่ัวอ�ง)ย่าง)

คำสั่งจังหวัด.........................................
ที่................/...............
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
........................................................................
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2551 (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2552 และ (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
จึงให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด..............ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จำนวน..............ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ (1 เมษายน พ.ศ. ..... หรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. .....) เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที.่ .................................พ.ศ. ...........
(ลงชื่อ).....................................................
.....................................................
ผู้ว่าราชการจังหวัด.......................
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(
(ตัวอย่างกรณีข้าราชการที่เงินเดือน
สูงสุด
และต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้นและเงินเดือนยังไม่
เต็มขั้น)

คำสั่งจังหวัด.........................................
ที่................/...............
เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เพิ่มเติมเฉพาะราย) เป็นกรณีพิเศษ
........................................................................
ตามข้อ 17 แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 กำหนดว่าข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กำหนดสำหรับตำแหน่งที่ดำรงอยู่แล้ว หากผู้นั้น
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ำกว่าเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. กำหนดสำหรับ
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นั้น ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้ โดยให้นำ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว ทั้งนี้ให้เลื่อน
เงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นั้น
เนื ่ อ งจากกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ม ี ค ำสั ่ ง ที่ .......... ลงวั น ที่ ........... พ.ศ. .....
ย้ายและเลื่อนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (พัฒนาการอำเภอ) ขึ้นดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (พัฒนาการอำเภอ) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ....................จำนวน .......... ราย
และตั้งแต่วันที่....................จำนวน .......... ราย ซึ่งเป็นข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน
.......... หรือวันที่ 1 ตุลาคม .......... เป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน .......... ราย
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 50/1 มาตรา 57 มาตรา 74 และมาตรา 76
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 และที ่ แ ก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม กฎ ก.พ. ว่ า ด้ ว ย
การเลื ่ อ นเงิ น เดื อ น พ.ศ. 2552 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม กฎ ก.พ. ว่ า ด้ ว ยการให้ ข ้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ 3 กันยายน
2552 ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
/ที่ นร...
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-2ที่ นร 0012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ข้อ 17 สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ..........
ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน .......... ราย ดังบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ .......... (วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น) เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที.่ .................................พ.ศ. ...........
(ลงชื่อ).....................................................
.....................................................
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(ตัวอย่างการยกเลิก
คำสั่ง)

คำสั่งจังหวัด.........................................
ที.่ .............../...............
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)
..........................................
อนุสนธิคำสั่งจังหวัด .......... ที่ .......... /.......... ลงวันที่.......... พ.ศ. .......... ได้สั่งเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 1
เมษายน .......... หรือ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม ......... ของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด..........
จำนวน.......... ราย นั้น

) เป็นผลให้คำสั่งดังกล่าว
เนื่องจาก........... (ระบุเหตุผลที่ทำให้ต้องยกเลิกคำสั่ง) ..........
ข้างต้นคลาดเคลื่อนไปไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50/1 มาตรา 57 มาตรา 74 และมาตรา 76
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
พ.ศ. 2552 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่
22 ตุลาคม 2552 ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2555 ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวั น ที่
25 พฤษภาคม 2558 ด่วนที่สุด ที่ นร 0012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559
จึงให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัด.......... ที่ .......... /.......... ลงวันที่.......... พ.ศ. .......... เฉพาะรายลำดับที่ ....., ....., .....
,
และรายลำดับที่ ..... จำนวน.......... ราย สำหรับรายอื่นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ (1 เมษายน พ.ศ...... หรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. .....) เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที.่ .................................พ.ศ. ...........
(ลงชื่อ).....................................................
......................................................
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)

(ตัวอย(ติั่างวกอย่าร�แงก�รแก�
ก้ไขคำไสขคำั่ง)�สำั�ง)

คำสั่งจังหวัด.........................................
ที.่ .............../...............
เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)
..........................................
อนุ ส นธิ ค ำสั ่ ง จั ง หวั ด .......... ที ่ .......... / .......... ลงวั น ที ่ .......... พ.ศ. ..........
ได้สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ครั้งที่ 1
วันที่ 1 เมษายน .......... หรือ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม ......... ของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด .......... จำนวน .......... ราย นั้น
เนื่องจาก .......... (ระบุเหตุผลที่ทำให้ต้องแก้ไขคำสั่ง) .......... เป็นผลให้คำสั่งดังกล่าว
ข้างต้นคลาดเคลื่อนไปไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50/1 มาตรา 57 มาตรา 74 และมาตรา 76
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
พ.ศ. 2552 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่
22 ตุลาคม 2552 ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2555 ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวั น ที่
25 พฤษภาคม 2558 ด่วนที่สุด ที่ นร 0012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 จึงให้แก้ไขคำสั่งจังหวัด .......... ที่ .......... /
.......... ลงวันที่ .......... พ.ศ. .......... เฉพาะรายลำดับที่ ....., ....., ..... และรายลำดับที่ ..... จำนวน .......... ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ สำหรับรายอื่นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ (1 เมษายน พ.ศ. .......... หรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. ..........) เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่..................................พ.ศ. ...........
(ลงชื่อ).....................................................
......................................................
ผู้ว่าราชการจังหวัด........................
69

(ตัวอย่างการยกกคำเล�ิกสำัค�งำสั่ง
ใ(ติัหว้ข้าอย่
รา�ชงก�รยกเลิ
การได้รับค่าตอบแทน
พิเศษ)

ให�ข��ร�ชก�รได�รับค่�ติอบแทำนพัิเศษ)

คำสั่งจังหวัด.........................................
ที่................/...............
เรื่อง ยกเลิกและให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ (เฉพาะราย)
-----------------------------อนุสนธิคำสั่งจังหวัด .......... ที่ .......... / .......... ลงวันที่ ........... พ.ศ. .......... ให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด .......... ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน .......... ราย นั้น
เนื่องจาก .......... (ระบุเหตุผลที่ทำให้ต้องยกเลิกคำสั่ง) .......... เป็นผลให้คำสั่งดังกล่าว
ข้างต้นคลาดเคลื่อนไปไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
ฉะนั ้ น อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 50/1 มาตรา 57 และมาตรา 74
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 และที ่ แ ก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม กฎ ก.พ. ว่ า ด้ ว ย
การเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ 3 กันยายน ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ด่วนที่สุด ที่ นร 0012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ด่วนที่สุด ที่ นร 0012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
.........ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการครึ่งปีที่แล้วมา (1 ตุ ล าคม …..
ถึง 31 มีนาคม......หรือ 1 เมษายน ......ถึง 30 กันยายน.…..) จำนวน.........ราย จึงให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัด ..........
ที่ .......... / .......... ลงวันที่ .......... พ.ศ. .......... เฉพาะรายลำดับที่....., ....., ..... และรายลำดับ ..... จำนวน ..........
ราย สำหรับรายอื่นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ (1 เมษายน พ.ศ. .......... หรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. ..........) เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่..................................พ.ศ. ...........
(ลงชื่อ).....................................................
......................................................
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ัวอ�ยงก�รแก�
่างการแก้ไข�สำัค�งำสั่ง
(ติั(ตวอย่
ให้ได้รับค่าไขคำ
ตอบแทน
ศษ)
ให�ได�รับค่�ติอบแทำนพัิพเิเศษ)

คำสั่งจังหวัด.........................................
ที่................/...............
เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ (เฉพาะราย)
-----------------------------อนุสนธิคำสั่งจังหวัด .......... ที่ .......... / .......... ลงวันที่ ........... พ.ศ. .......... ให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด .......... ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน .......... ราย นั้น
เนื่องจาก ........... (ระบุเหตุผลที่ต้องแก้ไขคำสั่ง) .......... เป็นผลให้คำสั่งดังกล่าวข้างต้น
คลาดเคลื่อนไปไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 74 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้ น สู ง ของอั น ดั บ หรื อ ตำแหน่ ง พ.ศ. 2550 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2551 หนั ง สื อ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๗๗๒๔ ลงวันที่
30 กั น ยายน 2552 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที ่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวั น ที ่ 3 กั น ยายน ด่ ว นที ่ สุ ด
ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 และ และด่วนที่สุด ที่ นร 0012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
จึงให้แก้ไขคำสั่งจังหวัด .......... ที่ .......... / .......... ลงวันที่ .......... พ.ศ. .......... เฉพาะรายลำดับที่....., .....,
..... และรายลำดับ ..... จำนวน .......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ สำหรับรายอื่นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิม
ทุกประการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ (1 เมษายน พ.ศ. ..........หรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. ………) เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที.่ .................................พ.ศ. ...........
(ลงชื่อ).....................................................
......................................................
ผู้ว่าราชการจังหวัด........................
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07
ถาม – ตอบ
การบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการ

07

ถ�มิ - ติอบั

1. กรณีข้า้ ราชการได้รบัั คำาสััง� ฯ ให้ยา้ ย/โอน ระหว่างรอบัการประเมิน จะดำาเนินการประเมินผล
การปฏิิบััติิราชการ และการเลื�อนเงินเดือนอย่างไร
ติอบ กรณีทำี� 1 คำ�สำั�งมีผู้ลวันทำี� 1 ติุล�คม ถืึงวันทำี� 1 มีน�คม และ วันทำี� 1 เมษ�ยน
ถืึงวันทำี� 1 กันย�ยน มีแนวทำ�งดำ�เนินก�ร ดังนี�
- ก�รประเมินผู้ลก�รปฏิิบติั ริ �ชก�ร ให้ดำาเนินการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ณ ติ้นสัังกัดใหม่ โดยใช้ติัวชี�วัดติามที�ติกลงกับัผ้้บัังคับับััญชาติ้นสัังกัดใหม่ หากมีผลงานจากสัังกัด
เดิมให้ผ้บัังคับับััญชาติ้นสัังกัดเดิมให้ข้้อม้ลและความคิดเห็นสัำาหรับัผ้้บัังคับับััญชาติ้นสัังกัดใหม่
ประกอบัการพิจารณา
- ก�รบริห�รวงเงินเพัื�อเลื�อนเงินเดือน และก�รออกคำ�สำั�งเลื�อนเงินเดือน
ติ้นสัังกัดใหม่พิจารณาเลื�อนเงินเดือน และออกคำาสัั�งเลื�อนเงินเดือนติามบััญชีถึือจ่าย (จ.18)
กรณีทำ�ี 2 คำ�สำัง� มีผู้ลวันทำี� 2 - 31 มีน�คม และวันทำี� 2 – 30 กันย�ยน มีแนวทำ�ง
ดำ�เนินก�ร ดังนี�
- ก�รประเมินผู้ลก�รปฏิิบติั ริ �ชก�ร ให้ดำาเนินการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ณ ติ้นสัังกัดเดิม โดยใช้ติัวชี�วัดติามที�ติกลงกับัผ้้บัังคับับััญชาสัังกัดเดิม หากมีผลงานจากสัังกัดใหม่
อาจให้ผบั้ งั คับับััญชาติ้นสัังกัดใหม่ให้ข้อ้ ม้ลและ ความคิดเห็นสัำาหรับัผ้บั้ งั คับับััญชาสัังกัดเดิมประกอบัการ
พิจารณา
- ก�รบริห�รวงเงินเพัื�อเลื�อนเงินเดือน และก�รออกคำ�สำั�งเลื�อนเงินเดือน
ติ้ น สัั ง กั ด เดิ ม พิ จ ารณาเลื� อ นเงิ น เดื อ นและสั่ ง ผลให้ ติ้ น สัั ง กั ด ใหม่ อ อกคำา สัั� ง เลื� อ นเงิ น เดื อ น
ติามบััญชีถึือจ่าย (จ.18)
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2. กรณีข้้าราชการได้รับัคำาสัั�งฯ ให้ปฏิิบััติิราชการ/ช่วยราชการ ระหว่างรอบัการประเมิน
จะดำาเนินการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ และการเลื�อนเงินเดือนอย่างไร
ติอบ กรณีทำี� 1 ระยะเวล�ในก�รปฏิิบัติิหน��ทำี�/ช่วยร�ชก�รสำังกัดใหม่เกินกึ�งหนึ�ง
หรือเทำ่�กับกึ�งหนึ�งของรอบก�รประเมินมีแนวทำ�งดำ�เนินก�ร ดังนี�
- ก�รประเมินผู้ลก�รปฏิิบติั ริ �ชก�ร ให้ดำาเนินการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ณ ติ้นสัังกัดใหม่ โดยใช้ติัวชี�วัดติามที�ติกลงกับัผ้้บัังคับับััญชา สัังกัดเดิม+ติัวชี�วัดติามที�ติกลง
กับัผ้้บัังคับับััญชาสัังกัดใหม่ โดยผ้้ประเมินพิจารณาข้้อติกลงร่วมกับัผ้้ประเมินติามความเหมาะสัม
โดยให้ผ้บัังคับับััญชาติ้นสัังกัดเดิมให้ข้้อม้ลและความคิดเห็นสัำาหรับัผ้้บัังคับับััญชาติ้นสัังกัดใหม่
ใช้ประกอบัการพิจารณา
- ก�รบริห�รวงเงินเพัือ� เลือ� นเงินเดือน และก�รออกคำ�สำัง� เลือ� นเงินเดือน สัังกัด
ที�ไปปฏิิบััติิราชการ/ช่วยราชการพิจารณาเลื�อนเงินเดือนแล้วสั่งผลการเลื�อนเงินเดือนให้ติ้นสัังกัด
เดิม (จ.18) ออกคำาสัั�ง
กรณีทำี� 2 ระยะเวล�ในก�รปฏิิบติั หิ น��ทำี/� ช่วยร�ชก�รสำังกัดใหม่นอ� ยกว่�กึง� หนึง�
ของรอบก�รประเมินมีแนวทำ�งดำ�เนินก�ร ดังนี�
- ก�รประเมินผู้ลก�รปฏิิบติั ริ �ชก�ร ให้ดำาเนินการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ณ ติ้นสัังกัดเดิม โดยใช้ติวั ชีว� ดั ติามทีติ� กลงกับัผ้บั้ งั คับับััญชา สัังกัดเดิม+ติัวชีว� ดั ติามทีติ� กลงกับัผ้บั้ งั คับับััญชา
สัังกัดใหม่ โดยผ้้รับัการประเมินพิจารณาข้้อติกลงร่วมกับัผ้้ประเมินติามความเหมาะสัม โดยให้
ผ้บั้ งั คับับััญชาติ้นสัังกัดใหม่ให้ข้อ้ ม้ลและความคิดเห็นสัำาหรับัผ้บั้ งั คับับััญชาติ้นสัังกัดเดิมใช้ประกอบั
การพิจารณา
- ก�รบริ ห �รวงเงิ น เพัื� อ เลื� อ นเงิ น เดื อ นและก�รออกคำ� สำั� ง เลื� อ นเงิ น เดื อ น
สัังกัดเดิมพิจารณาเลื�อนเงินเดือนและออกคำาสัั�งเลื�อนเงินเดือนติามบััญชีถึือจ่าย (จ.18)
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3. กรณีข้้าราชการได้รับัคำาสัั�งฯ ให้รักษาการในติำาแหน่ง/รักษาราชการแทน ระหว่าง
รอบัการประเมิน จะดำาเนินการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ และการเลื�อนเงินเดือนอย่างไร
ติอบ มีแนวทำ�งดำ�เนินก�ร ดังนี�
- ก�รประเมินผู้ลก�รปฏิิบติั ริ �ชก�ร ให้ดำาเนินการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ณ ติ้นสัังกัดเดิม (จ.18) เท่านั�น โดยใช้ติัวชี�วัดติามที�ติกลงกับัผ้้บัังคับับััญชาสัังกัดเดิม+ติัวชี�วัด
ติามที�ติกลงกับัผ้้บัังคับับััญชาสัังกัดใหม่ โดยผ้้รับัการประเมินพิจารณาข้้อติกลงร่วมกับัผ้้ประเมิน
ติามความเหมาะสัม โดยให้ผบั้ งั คับับััญชาติ้นสัังกัดใหม่ให้ข้อ้ ม้ลและความคิดเห็นสัำาหรับัผ้บั้ งั คับับััญชา
สัังกัดเดิมใช้ประกอบัการพิจารณา
- ก�รบริห�รวงเงินเพัื�อเลื�อนเงินเดือน และก�รออกคำ�สำั�งเลื�อนเงินเดือน ติ้น
สัังกัดเดิมพิจารณาเลื�อนเงินเดือนและออกคำาสัั�งเลื�อนเงินเดือนติามบััญชีถึือจ่าย (จ.18)
4. กรณีข้า้ ราชการรายหนึง� ปฏิิบัติั ริ าชการในสัำานัก ก เป็นเวลา ๒ เดือน และติ่อมาย้ายไปปฏิิบััติิ
ราชการในสัำานัก ข้ เป็นเวลา 4 เดือน เมื�อครบัรอบัการประเมินจะใช้เฉพาะติัวชี�วัดจากสัำานัก ข้
ได้หรือไม่ เนื�องจากมีระยะเวลาทำางานมากกว่า
ติอบ การประเมินผลการปฏิิบััติิราชการติ้องพิจารณาผลการปฏิิบััติิราชการทั�งหมด
ในรอบัการประเมินทัง� 6 เดือน กรณีน�ี ผ้บั้ งั คับับััญชาสัำานัก ก จะเป็นผ้ใ้ ห้ข้อ้ ม้ลและความเห็นเกีย� วกับั
ผลการปฏิิบัติั ริ าชการช่วงระยะเวลา 2 เดือน ทีข้� า้ ราชการรายนีป� ฏิิบัติั ริ าชการทีสั� ำานัก ก ติ่อผ้บั้ งั คับั
บััญชาสัำานัก ข้ และผ้้บัังคับับััญชาสัำานัก ข้ ควรติกลงร่วมกันกับัข้้าราชการรายนี�เกี�ยวกับัติัวชี�วัด
และค่าเป้าหมาย และนำ�าหนักข้องติัวชี�วัดผลงานที�จะใช้ประเมินเพื�อให้เหมาะสัมกับัระยะเวลา
ในการปฏิิบััติิงาน
5. กรณีท�ผี ้รับัการประเมินไปปฏิิบััติิราชการในหน่วยงานอื�นภายในสั่วนราชการเดียวกัน
ระหว่างรอบัการประเมิน เช่น ปฏิิบัติั ริ าชการทีก� องการเจ้าหน้าที� ติัง� แติ่วนั ที� 1 เมษายน ถึึง 31 พฤษภาคม
และได้รบัั มอบัหมายให้ไปปฏิิบัติั ริ าชการในสัำานักงานเลข้าน้การกรม ติัง� แติ่วนั ที� 1 มิถึน้ ายน ถึึง 30 กันยายน
ผ้บั้ งั คับับััญชาในหน่วยงานใดจะเป็นผ้ป้ ระเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการและบัริหารวงเงินการเลือ� นเงินเดือน
ติอบ การไปปฏิิบััติิหน้าที�/ช่วยราชการ มีหลักเกณฑ์์ในการประเมินผลการปฏิิบััติิ
ราชการ ดังนี�
กรณีที� 1. ระยะเวลาปฏิิบัติั หิ น้าที/� ช่วยราชการ สัังกัดใหม่เกินกึง� หนึง� หรือเท่ากับั
กึ�งหนึ�งข้องรอบัการประเมิน
- ก�รประเมินผู้ลก�รปฏิิบติั ริ �ชก�ร ให้ดำาเนินการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ณ สัังกัดที�ไปปฏิิบััติิราชการ/ช่วยราชการ
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- ก�รบริห�รวงเงินเพัื�อเลื�อนเงินเดือน และการออกคำาสัั�งเลื�อนเงินเดือน สัังกัด
ทีไ� ปปฏิิบัติั ริ าชการ/ช่วยราชการพิจารณาเลือ� นเงินเดือนแล้วสั่งผลการเลือ� นเงินเดือนให้ให้ติน้ สัังกัดเดิม
(จ.18) ออกคำาสััง�
กรณีท�ี 2. ระยะเวลาปฏิิบัติั หิ น้าที/� ช่วยราชการ สัังกัดใหม่นอ้ ยกว่ากึง� หนึง� ข้องรอบัการประเมิน
- ก�รประเมินผู้ลก�รปฏิิบติั ริ �ชก�ร ให้ดำาเนินการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ณ ติ้นสัังกัดเดิม
- ก�รบริห�รวงเงินเพัื�อเลื�อนเงินเดือน และก�รออกคำ�สำั�งเลื�อนเงินเดือน
ติ้ น สัั ง กั ด เดิ ม พิ จ ารณาเลื�อ นเงิ น เดื อ นและออกคำา สัั�ง เลื�อ นเงิ น เดื อ นติามบัั ญ ชี ถึือ จ่ า ย (จ.18)
ในกรณี ข้้า ราชการรายนี� เดิ ม ปฏิิ บัั ติิ ร าชการที� ก องการเจ้ า หน้ า ที� ติั� ง แติ่ วั น ที� 1 เมษายน
ถึึง 31 พฤษภาคม (2 เดือนข้องรอบัการประเมิน) และได้รับัมอบัหมายให้ไปปฏิิบััติิราชการ
ทีสั� าำ นักงานเลข้าน้การกรม ติัง� แติ่วนั ที� 1 มิถึน้ ายน ถึึง 30 กันยายน (เวลา 4 เดือนข้องรอบัการประเมิน)
ดั ง นั� น ผ้้ บัั ง คั บั บัั ญ ชาสัำา นั ก งานเลข้าน้ ก ารกรมเป็ น ผ้้ ป ระเมิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ร าชการ
และบัริหารวงเงินการเลื�อนเงินเดือน โดยให้ผ้บัังคับับััญชากองการเจ้าหน้าที�ซึ่ึ�งเป็นผ้้บัังคับับััญชา
น้ อ ยกว่ า กึ� ง หนึ� ง ข้องรอบัการประเมิ น (1 เมษายน ถึึ ง 31 พฤษภาคม) เป็ น ผ้้ ใ ห้ ข้้ อ ม้ ล
และความเห็นเกี�ยวกับัผลการปฏิิบััติิราชการ และพฤติิกรรมในการปฏิิบัติั ริ าชการ เพือ� ประกอบั
การพิ จารณาข้องผ้้บััง คั บับััญชาที�เป็ นผ้้ประเมิ นในรอบัการประเมิ นนั�น ซึ่ึ� ง เป็ น ไปติามข้้ อ 1
ข้องหนังสัือสัำานักงาน ก.พ. ที� นร 1008.1/ว 12 ลงวันที� 30 สัิงหาคม 2555
6. กรณีทข้�ี า้ ราชการได้รบัั มอบัหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิิบัติั ริ าชการในสั่วนราชการอืน�
เกินกึ�งหนึ�งข้องรอบัการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ เช่น นาย ก เป็นข้้าราชการในสัังกัด
กรมการพัฒนาช้มชน มีคำาสัั�งให้ไปช่วยราชการที�กรมสั่งเสัริมการปกครองท้องถึิ�น สั่วนราชการใด
จะทำาหน้าที�ประเมินและแจ้งผลการประเมินการปฏิิบััติิราชการ
ติอบ กรณีสัั�งให้ไปช่วยราชการติ่างกรมกัน หน่วยงานที�ข้้าราชการไปช่วยราชการ
หรือปฏิิบััติิราชการเกินกึ�งหนึ�งข้องรอบัการประเมินฯ คือ กรมสั่งเสัริมการปกครองท้องถึิ�น
จะติ้องทำาหน้าทีป� ระเมินและแจ้งผลการประเมินการปฏิิบัติั ริ าชการข้องข้้าราชการรายดังกล่าว ทัง� นี�
ให้นำาอัติราเงินเดือนข้องนาย ก ไปคำานวณรวมเป็นวงเงินการเลื�อนเงินเดือน และบัริหารวงเงิน
ในกรมสั่งเสัริมการปกครองท้องถึิ�น แล้วสั่งผลการพิจารณาเลื�อนเงินเดือนให้กรมการพัฒนาช้มชน
ติ้ น สัั ง กั ด เป็ น ผ้้ อ อกคำา สัั� ง เลื� อ นเงิ น เดื อ นติามหนั ง สัื อ สัำา นั ก งาน ก.พ. ที� นร 1008.1/ว 12
ลงวันที� 30 สัิงหาคม 2555
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7. นาย ก เป็ น ข้้ า ราชการสัั ง กั ด กรมป้ อ งกั น และบัรรเทาสัาธิ์ารณภั ย ได้ โ อนไป
ปฏิิบัติั ริ าชการทีก� รมการพัฒนาช้มชน เมือ� วันที� 5 มีนาคม 2564 เมือ� สัิน� รอบัการประเมินหน่วยงานใด
จะเป็นผ้้ประเมินผลการปฏิิบััติิราชการและออกคำาสัั�งเลื�อนเงินเดือนข้องนาย ก
ติอบ ในกรณี น�ี นาย ก ได้ โ อนไปปฏิิ บัั ติิ ร าชการหลั ง วั น ที� 1 มี น าคม 2564
ดังนัน� กรมป้องกันและบัรรเทาสัาธิ์ารณภัย ซึ่ึง� เป็นสั่วนราชการเดิมก่อนการโอนจะติ้องเป็นผ้ป้ ระเมินผล
การปฏิิบััติิราชการข้อง นาย ก และนำาอัติราเงินเดือน ข้องนาย ก ไปคำานวณรวมเป็นวงเงิน
การเลื�อนเงินเดือนและบัริหารวงเงินการเลื�อนเงินเดือนที�กรมป้องกันและบัรรเทาสัาธิ์ารณภัย
และกรมป้องกันและบัรรเทาสัาธิ์ารณภัย ติ้องสั่งผลการพิจารณาการเลื�อนเงินเดือนข้องนาย ก
ให้กรมการพัฒนาช้มชน เพื�อออกคำาสัั�งเลื�อนเงินเดือนข้องนาย ก ทั�งนี� เป็นไปติาม ข้้อ 2 ข้องหนังสัือ
สัำานักงาน ก.พ. ที� นร 1008.1/ว 12 ลงวันที� 30 สัิงหาคม 2555
8. ข้้าราชการได้รับัการบัรรจ้ไม่ครบั 4 เดือน ติ้องประเมินผลการปฏิิบััติิราชการหรือไม่
ติอบ ข้้าราชการพลเรือนสัามัญติ้องดำาเนินการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ ถึึงแม้วา่
จะมีระยะเวลาในการปฏิิบัติั ริ าชการไม่ครบั 4 เดือน ซึ่ึง� เป็นไปติามพระราชบััญญัติริ ะเบัียบัข้้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์์และวิธิ์ีการ ที� ก.พ. กำาหนด ทั�งนี� เพื�อนำาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาและเพิ�มพ้นประสัิทธิ์ิภาพในการปฏิิบััติิราชการ
9. ถึ้าผ้้ประเมินและผ้้รับัการประเมินไม่ได้มีการติกลงร่วมกันว่าจะนำาผลการทดสัอบั
ภาษาอังกฤษมาเป็นติัวชี�วัดหนึ�งในการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ แติ่เมื�อสัิ�นรอบัการประเมิน
ผ้้ประเมินจะนำาติัวชี�วัดเกี�ยวกับัผลการทดสัอบัภาษาอังกฤษมาประเมิน ได้หรือไม่
ติอบ หลักเกณฑ์์และวิธิ์กี ารประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการติามหนังสัือสัำานักงาน ก.พ
ที� นร 1012/ว 20 ลงวันที� 3 กันยายน 2552 ข้้อ 4 (2) กำาหนดว่า “ในแติ่ละรอบัการประเมินให้ผป้ ระเมิน
และผ้ร้ บัั การประเมินจะติ้องกำาหนดข้้อติกลงร่วมกันเกีย� วกับัการมอบัหมายงานและการประเมินผล
การปฏิิ บัั ติิ ร าชการ” ซึ่ึ� ง ในกรณี ดั ง กล่ า ว หากผ้้ ป ระเมิ น จะนำา ผลการทดสัอบัภาษาอั ง กฤษ
มาเป็นติัวชี�วัดหนึ�ง ในการประเมินก็ควรแจ้งให้ผ้รับัการประเมินทราบัและทำาการติกลงร่วมกัน
ในช่วงติ้นรอบัการประเมิน
10. กรณีที�ข้้าราชการได้ลาคลอดบั้ติรติั�งแติ่วันที� 2 เมษายน – 30 มิถึน้ ายน (มีระยะเวลา
90 วัน) จะติ้องกำาหนดติัวชี�วัดระดับับั้คคลอย่างไร และจะได้รับัการประเมินโดยนับัระยะเวลา
5 เดือน หรือประเมินเฉพาะช่วงที�กลับัมาทำางาน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน) แล้วจะได้รับั
การเลื�อนเงินเดือนหรือไม่
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ติอบ ให้ผบั้ งั คับับััญชาและข้้าราชการรายนีร� ว่ มกันติกลงติัวชีว� ดั ผลการปฏิิบัติั ริ าชการ
ข้องรอบัการประเมินนั�นในช่วงเวลาที�กลับัมาปฏิิบััติิราชการ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน)
โดยผ้้บัังคับับััญชาจะติ้องประเมินผลการปฏิิบััติิราชการติามติัวชี�วัดที�ได้ติกลงกันไว้ และจะได้รับั
การพิจารณาเลื�อนเงินเดือนติามผลการประเมิน ซึ่ึ�งเป็นไปติามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื�อนเงินเดือน
พ.ศ. 2552 ข้้อ 8 (4) (ข้) ทีก� าำ หนดว่าข้้าราชการพลเรือน สัามัญซึ่ึง� จะได้รบัั การพิจารณาเลือ� นเงินเดือน
ในแติ่ละครั�งติ้องอย้่ในหลักเกณฑ์์ ดังนี� “ในครึ�งปีท�ีแล้วมาติ้องมีเวลาปฏิิบััติิราชการ โดยมีวันลา
ไม่เกินยี�สัิบัสัามวันทำาการแติ่ไม่รวมถึึงวันลาคลอดบั้ติรไม่เกินเก้าสัิบัวัน”
11. จำานวนติัวชีว� ดั ควรมีจาำ นวนเท่าใด และแติ่ละติัวควรกำาหนดนำา� หนักเท่าใด จึงจะเหมาะสัม
ติอบ ในการกำาหนดติัวชีว� ดั ทีจ� ะใช้ในการประเมินผลการปฏิิบัติั ริ าชการ ควรมีจำานวน
ทีเ� หมาะสัมอย้ร่ ะหว่าง 4 - 7 ติัว แติ่ไม่ควรเกิน 10 ติัว เพือ� ให้มติี วั ชีว� ดั ทีค� รอบัคล้มมิติใิ นการประเมิน
ที�สัำาคัญ ๆ ได้ และไม่เป็นภาระย้่งยากติ่อการประเมินมากเกินไป นอกจากนี� ติัวชี�วัดในการประเมิน
แติ่ละติัวควรมีนา�ำ หนักไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 โดยพิจารณาจากปริมาณงาน ผลกระทบัและความสัำาเร็จ
ข้องงานนัน� ๆ ติ่อผลงานข้องหน่วยงานหรือองค์การ และเวลาทีใ� ช้ในงานนัน� ๆ เมือ� เทียบักับังานอืน� ๆ
ทั� ง นี� เป็ น ไปติามที� ผ้ ป ระเมิ น และผ้้ รั บั การประเมิ น ติกลงร่ ว มกั น ในแติ่ ล ะรอบัการประเมิ น
12. ผ้้บัังคับับััญชาควรจะดำาเนินการอย่างไร เพื�อไม่ให้เกิดข้้อร้องเรียนข้องข้้าราชการ
ในประเด็นที�ว่าไม่เคยทราบัหรือไม่มีการทำาความติกลงเกี�ยวกับัติัวชี�วัดและค่าเป้าหมายร่วมกับั
ผ้้บัังคับับััญชาในรอบัการประเมินนั�นๆ
ติอบ หนังสัือสัำานักงาน ก.พ. ที� นร 1012/ว 20 ลงวันที� 3 กันยายน 2552 ข้้อ 9 (2)
กำาหนดให้ในแติ่ละรอบัการประเมิน ผ้ป้ ระเมินและผ้ร้ บัั การประเมินกำาหนดข้้อติกลงร่วมกันเกีย� วกับั
การมอบัหมายงานและการประเมิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ร าชการ กำา หนดติั ว ชี� วั ด และค่ า เป้ า หมาย
หรือหลักฐานบั่งชี�ความสัำาเร็จร่วมกัน จึงถึือเป็นบัทบัาทหน้าที�ข้องผ้้ประเมินที�ติ้องติกลงติัวชี�วัด
ร่วมกับัผ้ร้ บัั การประเมินในท้กรอบัการประเมิน ดังนัน� ผ้ป้ ระเมินจึงควรมีการสัือ� สัาร พ้ดค้ย ปรึกษา
หารือ และวางแผนการทำางานร่วมกับัผ้ร้ บัั การประเมินติัง� แติ่ติน้ รอบัการประเมิน เพือ� สัร้างความเข้้าใจ
ที�ติรงกันและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้้อร้องเรียน ทั�งนี� ควรมีข้้อติกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยอาจนำาแบับัฟ้อร์มที�สัำานักงาน ก.พ. กำาหนด หรือสั่วนราชการกำาหนดแบับัฟ้อร์มติามข้้อติกลง
ร่วมกันใหม่ก็ได้
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13. ผ้้ปฏิิบััติิงานเป็นผ้้กำาหนดติัวชี�วัดข้องตินเอง จึงกำาหนดติัวชี�วัดและค่าเป้าหมาย
ที�สัามารถึดำาเนินการให้สัำาเร็จได้ง่าย ในกรณีนี�ผ้บัังคับับััญชาจะมีวิธิ์ีการ ในการปรับัปร้ง ให้ติัวชี�วัด
และค่าเป้าหมายข้องผ้้ปฏิิบััติิงานมีความท้าทาย หรือมีความเหมาะสัมกับัหน้าที�ความรับัผิดชอบั
ข้องติำาแหน่งได้อย่างไร
ติอบ หนังสัือสัำานักงาน ก.พ. ที� นร 1012/ว 20 ลงวันที� 3 กันยายน 2552 ข้้อ 9 (2)
กำาหนดให้ในแติ่ละรอบัการประเมิน ผ้้ประเมินและผ้้รับัการประเมินกำาหนดข้้อติกลงร่วมกัน
เกี�ยวกับัการมอบัหมายงานและการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ กำาหนดติัวชี�วัดหรือหลักฐาน
บั่งชี�ความสัำาเร็จร่วมกัน ดังนั�น จึงเป็นหน้าที�ข้องผ้้บัังคับับััญชาที�ติ้องร่วมกับัผ้้ปฏิิบััติิงานกำาหนด
ติัวชีว� ดั และค่าเป้าหมายทีเ� หมาะสัม เพือ� ร่วมกันผลักดันผลผลิติและผลลัพธิ์์ในการทำางานติามบัทบัาท
หน้าที�ความรับัผิดชอบัและงบัประมาณที�ได้รับัการจัดสัรร โดยทั�วไปค่าเป้าหมายที�เป็นมาติรฐาน
ข้องการปฏิิบัติั งิ านจะกำาหนดไว้ ในระดับั 3 และกำาหนดค่าเป้าหมายทีท� า้ ทายในระดับั 5 เพือ� ให้เกิด
การจำาแนกความแติกติ่างข้องผลงานและให้ผป้ ฏิิบัติั งิ านมีความพยายามในการพัฒนามาติรฐานการทำางาน
หากกำาหนดค่าเป้าหมายทีติ� า� ำ เกินไปจะทำาให้การแยกแยะผ้ป้ ฏิิบัติั งิ าน ระดับัดีเด่นกับัระดับัติำา� ลงมาได้ยากข้ึ�น
ผ้ป้ ฏิิบัติั งิ านจะไม่ได้ใช้ความสัามารถึอย่างเติ็มที� และสั่งผลให้สัว่ นราชการข้าดการพัฒนางานในอนาคติ
14. ในระหว่างรอบัการประเมิน มีเหติ้ทอ�ี าจทำาให้ไม่สัามารถึบัรรล้เป้าหมายติามติัวชีว� ดั ได้
จะมีวิธิ์ีการแก้ไข้อย่างไร
ติอบ สัามารถึปรับัเปลี�ยนติัวชี�วัดและ/หรือค่าเป้าหมายที�กำาหนดไว้ได้ หากเกิดจาก
สัาเหติ้ ที� ไ ม่ สั ามารถึควบัค้ ม ได้ เช่ น มี ก ารเปลี� ย นแปลงหน้ า ที� รั บั ผิ ด ชอบัข้องผ้้ ป ฏิิ บัั ติิ ง าน
หรือมีการปรับัเปลี�ยนแผนงาน ภารกิจ แนวนโยบัายภายในสั่วนราชการ หรือปัจจัยสัภาพแวดล้อม
มี ก ารเปลี� ย นแปลง แติ่ ค วรยึ ด ถึื อ หลั ก การสัำา คั ญ คื อ จะไม่ มี ก ารปรั บั เปลี� ย น ติั ว ชี� วั ด และ/
หรือค่าเป้าหมายด้วยเหติ้ข้องการไม่สัามารถึปฏิิบััติิราชการให้บัรรล้ผลสััมฤทธิ์ิ�ติามที�ติกลงกันได้
ทั�งนี� ให้ดำาเนินการให้แล้วเสัร็จภายในรอบัการประเมินนั�น ๆ
15. ติัวชีว� ดั และค่าเป้าหมายข้องผ้ใ้ ติ้บังั คับับััญชาติ้องสััมพันธิ์์กบัั ติัวชีว� ดั และค่าเป้าหมาย
ข้องผ้้บัังคับับััญชาหรือไม่
ติอบ ติัวชีว� ดั และค่าเป้าหมายข้องผ้บั้ งั คับับััญชาและผ้ใ้ ติ้บังั คับับััญชา ควรมีความสััมพันธิ์์
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนือ� งจากเป้าหมายและติัวชีว� ดั ผลงานข้องผ้ใ้ ติ้บังั คับับััญชา ควรสัอดรับั
หรือสัะท้อนภาระหน้าทีท� ติ�ี อ้ งทำาให้สัาำ เร็จ เพือ� ผลักดันให้เป้าหมายการปฏิิบัติั ริ าชการข้องผ้บั้ งั คับับััญชา
บัรรล้ผลด้วยเช่นกัน ทัง� นี� ติัวชีว� ดั และค่าเป้าหมายข้องผ้ใ้ ติ้บังั คับับััญชาจะเป็นติัวเดียวกันกับัผ้บั้ งั คับับััญชา
หรือแบั่งสั่วนจากติัวชี�วัดและค่าเป้าหมายข้องผ้้บัังคับับััญชาก็ได้
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16. การนำาพฤติิกรรมการปฏิิบัติั ริ าชการหรือสัมรรถึนะมาเป็นสั่วนหนึง� ข้องการประเมินผล
การปฏิิบััติิราชการ มีวัติถึ้ประสังค์อย่างไร
ติอบ สัมรรถึนะ หมายถึึง ค้ณลักษณะเชิงพฤติิกรรมทีเ� ป็นผลมาจากความร้้ ความสัามารถึ
ทักษะ และค้ณลักษณะอื�นๆ ที�ทำาให้บั้คคลสัร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์การ ดังนั�น การประเมิน
สัมรรถึนะจึงมีวัติถึ้ประสังค์เพื�อสั่งเสัริมให้ข้้าราชการแสัดงพฤติิกรรมที�จะสั่งผลให้งานสัำาเร็จ
หรือพฤติิกรรมทีพ� งึ ประสังค์ในสั่วนราชการ รวมทัง� นำาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาข้้าราชการ
โดยผ้้ประเมินและผ้้รับัการประเมินร่วมกันวิเคราะห์พฤติิกรรมหรือสัมรรถึนะเพื�อหาความจำาเป็น
ในการพัฒนารายบั้คคลเมื�อสัิ�นรอบัการประเมิน การประเมินสัมรรถึนะจึงช่วยให้ข้้าราชการทราบั
จ้ดอ่อนจ้ดแข้็งข้องตินเอง สัิง� ทีติ� อ้ งได้รบัั การพัฒนา และมีการวางแผนพัฒนาทีเ� หมาะสัม รวมทัง� ได้รบัั
การสั่งเสัริมให้แสัดงพฤติิกรรมทีพ� งึ ประสังค์โดยการให้รางวัลในร้ปแบับัติ่าง ๆ เช่น การเลือ� นเงินเดือน
และการยกย่อง ชมเชย เป็นติ้น
17. การประเมินสัมรรถึนะเป็นนามธิ์รรมและประเมินได้ยากจะมีหลักในการประเมิน
อย่างไร เพือ� ให้ผลการประเมินติรงติามความเป็นจริงลดการใช้ดล้ พินจิ ข้องผ้ป้ ระเมิน และผลเป็นทีย� อมรับั
ติอบ การประเมิ นสัมรรถึนะเน้ นพฤติิ กรรมที� ผ้ปฏิิ บััติิงานแสัดงออกในระหว่ าง
การปฏิิบัติั ริ าชการในแติ่ละรอบัการประเมิน ซึ่ึง� สั่งผลติ่อความสัำาเร็จในการปฏิิบัติั งิ าน การประเมิน
สัมรรถึนะจึงให้ความสัำาคัญกับัพฤติิกรรมทีแ� สัดงออกจริง และประเมินโดยเปรียบัเทียบักับัพฤติิกรรม
บั่งชีติ� ามทีสั� ว่ นราชการกำาหนด ซึ่ึง� การประกาศรายละเอียดข้องพฤติิกรรม บั่งชีแ� ละวิธิ์กี ารประเมิน
ล่วงหน้าก่อนการประเมินและให้ผป้ ระเมินทำาความเข้้าใจถึึงพฤติิกรรมทีค� าดหวังจากผ้ร้ บัั การประเมิน
ติั�งแติ่เริ�มรอบัการประเมินจะช่วยให้ผ้รับัการประเมินเข้้าใจความคาดหวังและแสัดงพฤติิกรรม
ทีผ� ป้ ระเมินติ้องการได้ รวมทัง� การบัันทึกพฤติิกรรมติลอดรอบัการประเมินจะช่วยลดอคติิทอ�ี าจเกิดข้ึน�
ในการประเมิน และลดการใช้ดล้ พินิจข้องผ้้ประเมินได้อีกด้วย
18. การประเมินสัมรรถึนะข้องข้้าราชการจะทำาให้เกิดการประเมินที�เป็นมาติรฐาน
และติรงติามความสัามารถึข้องผ้้ปฏิิบััติิงานที�แท้จริงได้อย่างไร
ติอบ การประเมินสัมรรถึนะเป็นการประเมินพฤติิกรรมทีแ� สัดงออก โดยธิ์รรมชาติิแล้ว
เป็นการประเมินที�ยาก เนื�องจากค้ณลักษณะเชิงพฤติิกรรมเป็นเรื�องที�เป็นนามธิ์รรมซึ่ึ�งการประเมิน
สัมรรถึนะที�เป็นมาติรฐานสัามารถึทำาให้เกิดข้ึ�นได้ ดังนี�
1) บัทบัาทข้องหน่วยงานการเจ้าหน้าที� โดยการจัดทำารายละเอียดสัมรรถึนะพฤติิกรรมบั่งชี�
ที�เหมาะสัมกับัสัายงานและระดับัติำาแหน่ง รวมทั�งติ้องมีการประกาศรายละเอียดสัมรรถึนะ
และวิธิ์ีการประเมินสัมรรถึนะที�สั่วนราชการจัดทำาข้ึ�นก่อนการประเมิน
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2) บัทบัาทข้องผ้้ประเมิน ผ้้ประเมินควรทำาความเข้้าใจถึึงพฤติิกรรมที�คาดหวังจาก
ผ้้รับัการประเมินติั�งแติ่เริ�มรอบัการประเมิน ซึ่ึ�งจะช่วยให้ผ้รับัการประเมินเข้้าใจความคาดหวัง
และแสัดงพฤติิกรรมที�ผ้ประเมินติ้องการได้ และข้ณะเดียวกันผ้้ประเมินก็จะมีแนวทางที�ชัดเจน
ในการประเมินพฤติิกรรม สั่งผลให้การประเมินข้องผ้ป้ ระเมินแติ่ละคนเป็นมาติรฐานทีใ� กล้เคียงกัน
นอกจากนี� หากผ้ป้ ระเมินมีการบัันทึกพฤติิกรรมข้องผ้ร้ บัั การประเมินด้วยก็จะช่วยลดอคติิทอ�ี าจเกิดข้ึน�
ในการประเมินและลดการใช้ด้ลพินิจข้องผ้้ประเมินได้ ทำาให้ผลการประเมินติรงติามพฤติิกรรม
ที�แสัดงออกจริงมากข้ึ�น
ทำั�งนี� ก�รประเมินสำมรรถืนะจัะสำ�ม�รถืสำะทำ�อนพัฤติิกรรมทำี�ค�ดหวัง และพัฤติิกรรม
ทำี�เกิดขึ�นจัริงได�ในแติ่ละรอบก�รประเมินจั�กก�รวิเคร�ะห์ร่วมกันระหว่�งผู้้�ประเมิน และผู้้�รับ
ก�รประเมินเพัื�อจััดทำำ�แผู้นพััฒน�ก�รปฏิิบัติิร�ชก�รร�ยบุคคล โดยมีร�ยละเอียด ในแบบสำรุป
ผู้ลก�รปฏิิบติั ริ �ชก�ร ติ�มหนังสำือสำำ�นักง�น ก.พั. ทำี� นร 1012/ว 20 ลงวันทำี� 3 กันย�ยน 2552
ได้หรือไม่

19. หน่วยงานการเจ้าหน้าทีสั� ามารถึปรับัแก้คะแนนผลการประเมินทีสั� ำานัก/กอง สั่งไปให้

ติอบ หน่วยงานการเจ้าหน้าทีไ� ม่สัามารถึปรับัแก้คะแนนผลการประเมินทีสั� าำ นัก/กอง สั่งได้
เนือ� งจากหนังสัือสัำานักงาน ก.พ. ที� นร 1012/ว 20 ลงวันที� 3 กันยายน 2552 ไม่ได้กาำ หนดให้หน่วยงาน
การเจ้าหน้าที�มีอำานาจในการปรับัแก้ไข้คะแนนผลการประเมิน การดำาเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นไป
ติามหลักเกณฑ์์ที�กำาหนดหลักการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ คือ ในแติ่ละรอบัการประเมิน
ให้ผป้ ระเมิน และผ้ร้ บัั การประเมินกำาหนดข้้อติกลงร่วมกัน ในระหว่างรอบัการประเมินให้ผป้ ระเมิน
ให้ คำา ปรึ ก ษาแนะนำา ผ้้ รั บั การประเมิ น เพื� อ ปรั บั ปร้ ง แก้ ไข้และพั ฒ นา และในการประเมิ น ผล
การปฏิิบััติิราชการในแติ่ละครั�งให้ผ้ประเมินแจ้งผลให้ผ้รับัการประเมินทราบัเป็นรายบั้คคล ดังนั�น
ผลการประเมินจึงเป็นเรื�องที�ผ้ประเมินและผ้้รับัการประเมินได้พิจารณาทำาความเข้้าใจร่วมกัน
หากมีการปรับัปร้งแก้ไข้ก็ติ้องแจ้งให้ผ้รับัการประเมินทราบั และสัาระข้องการแก้ไข้อาจเกิดจาก
การเปลี�ยนแปลงค่าเป้าหมายเนือ� งจากการเปลีย� นแปลงภารกิจ นโยบัาย เปลีย� นแปลง หรือมีข้อ้ ม้ล
รายละเอียดข้องผลงานเพิ�มเติิม เป็นติ้น ซึ่ึ�งมีผลติ่อผลการประเมินไว้เดิม
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20. กรณีที�ผ้ประเมินได้ดำาเนินการแจ้งผลการประเมินให้ผ้รับัการประเมินรับัทราบัแล้ว
และได้สัร้ปผลการประเมินสั่งให้ผ้บัังคับับััญชาเหนือข้ึ�นไปพิจารณาลงนาม แติ่หากผ้้บัังคับับััญชา
เหนือข้ึ�นไปมีความเห็นติ่างจะสัามารถึปรับัแก้คะแนนได้หรือไม่
ติอบ หลังจากที�ผ้ประเมินได้ดำาเนินการแจ้งผลการประเมินให้ผ้รับัการประเมิน
รับัทราบัแล้ว แติ่หากผ้บั้ งั คับับััญชาเหนือข้ึน� ไปมีความเห็นติ่างจากผ้ป้ ระเมินก็สัามารถึปรับัแก้คะแนนได้
โดยจะติ้องอธิ์ิบัายเหติ้ผลหรือแสัดงหลักฐานที�ชัดเจนประกอบัความเห็น และควรปรึกษา หารือ
ร่วมกับัผ้้ประเมินเพื�อพิจารณาความเหมาะสัมข้องผลการประเมินอีกครั�งหนึ�ง ทั�งนี� ผ้้ประเมินควร
แจ้งเหติ้ผลดังกล่าวให้ผร้ บัั การประเมินได้รบัั ทราบัด้วย ซึ่ึง� จะความเข้้าใจและความสััมพันธิ์์อนั ดีติอ่ กัน
21. หากผ้ป้ ฏิิบัติั งิ านไม่สัามารถึปฏิิบัติั งิ านให้บัรรล้คา่ เป้าหมายติามติัวชีว� ดั ทีไ� ด้ทำาข้้อติกลง
กันไว้ สั่งผลให้คะแนนผลการประเมินอย้ใ่ นระดับัติ้องปรับัปร้งจะทำาอย่างไร
ติอบ ติามหนังสัือสัำานักงาน ก.พ. ที� นร 1012/ว 10 ลงวันที� 24 มีนาคม 2552
เรื�อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสัั�งให้ข้้าราชการพลเรือนสัามัญออกจากราชการ กรณีไม่สัามารถึ
ปฏิิบััติิราชการให้มีประสัิทธิ์ิภาพและเกิดประสัิทธิ์ิผล พ.ศ. 2552 ข้้อ 4 กำาหนดให้ผ้บัังคับับััญชา
แจ้งผลการประเมินแก่ข้้าราชการที�มีผลการประเมินการปฏิิบััติิราชการในระดับัที�ติ้องให้ได้รับั
การพัฒนาปรับัปร้งตินเอง และให้ข้้าราชการรายดังกล่าวทำาคำามั�นในการพัฒนาปรับัปร้งตินเอง
โดยกำาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเพื�อใช้ในการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ ทั�งนี� การประเมินผล
การปฏิิบััติิราชการและการพัฒนาปรับัปร้งตินเองข้องข้้าราชการติามกรณีนี�ให้มีระยะเวลาไม่เกิน
สัามรอบัการประเมิน ดังติัวอย่าง
นายณรงค์ ได้รับัคะแนนผลการประเมินในรอบัการประเมินที� 1/2564 ร้อยละ 55 ซึ่ึ�งอย้่
ในระดับัติ้องปรับัปร้ง ผ้้บัังคับับััญชาและนายณรงค์จะติ้องร่วมกันทำาคำามั�นในการพัฒนาปรับัปร้ง
ตินเอง โดยผ้บั้ งั คับับััญชาจะติ้องมอบัหมายงานทีค� าดหวังให้นายณรงค์ มีการพัฒนาปรับัปร้งตินเอง
รวมทั�งความร้้ ทักษะ และสัมรรถึนะที�จำาเป็นในการปฏิิบััติิงาน ที�จะติ้องพัฒนาให้ดีข้ึ�นภายในระยะ
เวลา 5 เดือน (รอบัการประเมินที� 2/2564) เมื�อครบัรอบัการประเมิน ปรากฏิว่า นายณรงค์ ได้รับั
ผลการประเมินร้อยละ 58 ซึ่ึ�งติำ�ากว่าร้อยละ 60 อีก ในกรณีนี� นายณรงค์ จะมี 3 ทางเลือก คือ
ทางเลือกที� (1) หากประสังค์จะออกจากราชการก็ให้ยน�ื คำาข้อติ่อหัวหน้าสั่วนราชการเพือ� สััง� ให้ออก
ติามกฎ ก.พ. ว่ าด้ ว ยการสัั�งให้ข้้ าราชการพลเรือนสัามัญ ออกจากราชการ กรณี ไม่ สั ามารถึ
ปฏิิบัติั ริ าชการให้มปี ระสัิทธิ์ิภาพและเกิดประสัิทธิ์ิผล พ.ศ. 2552 ซึ่ึง� การออกกรณีนจี� ะได้รบัั บัำาเหน็จ
บัำานาญเหติ้ทดแทน ติามกฎหมายว่าด้วยบัำาเหน็จบัำานาญข้้าราชการ หรือ (2) เข้้ารับัการพัฒนาปรับัปร้ง
ตินเอง โดยทำาคำามั�นในการพัฒนาปรับัปร้งตินเองในครั�งที� 2 (รอบัการประเมินที� 1/2565)
หรือ (3) หัวหน้าสั่วนราชการสัั�งให้ออกจากราชการติามกฎ ก.พ. นี� โดยได้รับับัำาเหน็จบัำานาญ
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เหติ้ทดแทนฯ กรณีเลือกทางเลือกที� (2) เมื�อนายณรงค์ทำาคำามั�นในการพัฒนาปรับัปร้งตินเองเป็นครั�งที� 2
แล้ ว ปรากฏิว่ า ผลการประเมิ น ในรอบัการประเมิ น ที� 2/2556 ได้ ร้ อ ยละ 65 นายณรงค์
ได้รบัั การเลือ� นเงินเดือนติามผลการประเมิน แติ่หากว่านายณรงค์ได้ผลการประเมินติำ�ากว่าร้อยละ 60 อีก
หัวหน้าสั่วนราชการก็สัั�งให้นายณรงค์ออกจากราชการติามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสัั�งให้ข้้าราชการ
พลเรือนสัามัญออกจากราชการ กรณีไม่สัามารถึปฏิิบัติั ริ าชการ ให้มปี ระสัิทธิ์ิภาพและเกิดประสัิทธิ์ิผล
พ.ศ. 2552 ได้
อย่างไรก็ดี ผ้บั้ งั คับับััญชาและผ้ป้ ฏิิบัติั งิ านควรร่วมกันพิจารณาหาสัาเหติ้ข้องปัญหาทีเ� กิดข้ึน�
และแก้ไข้ปัญหาให้ติรงติามสัาเหติ้ เช่น หากเกิดจากความร้้ความสัามารถึข้องผ้้ใติ้บัังคับับััญชา
ผ้บั้ งั คับับััญชาก็ควรติ้องพัฒนา สัอนงาน ติิดติามงานและให้ความช่วยเหลือ แนะนำาเพือ� ให้งานบัรรล้
เป้าหมายทีก� ำาหนด และหากเกิดจากการกำาหนดติัวชีว� ดั ทีย� ากเกินไป ทำาให้งานมีโอกาสัสัำาเร็จได้ยาก
หรือเป็นผลจากปัจจัยที�ควบัค้มไม่ได้ ก็ควรพิจารณาปรับัติัวชี�วัดและค่าเป้าหมายในการประเมิน
ครั�งติ่อไปให้เหมาะสัมยิ�งข้ึ�น
กระบัว่นก�รจัดที่ำ�คำ�มิั�นในก�รพัฒน�ปรับัปรุงตินเอง
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22. สั่วนราชการสัามารถึพิจารณาไม่ประกาศรายชือ� ผ้ม้ ผี ลการปฏิิบัติั ริ าชการ อย้ใ่ นระดับั
ดีเด่นและดีมากได้หรือไม่ เนือ� งจากเห็นว่าจะทำาให้ข้า้ ราชการ เกิดความแติกแยกและเสัียข้วัญกำาลังใจ
ติอบ ไม่ได้ เนือ� งจากหนังสัือสัำานักงาน ก.พ. ที� นร 1012/ว 20 ลงวันที� 3 กันยายน 2552
ข้้อ 4 (1) กำาหนดให้ผป้ ระเมินประกาศรายชือ� ข้้าราชการทีม� ผี ลการปฏิิบัติั ริ าชการอย้ใ่ นระดับัดีเด่น
และดีมากในทีเ� ปิดเผยให้ทราบัโดยทัว� กัน โดยมีเจตินารมณ์เพือ� เป็นการยกย่องชมเชย และสัร้างแรงจ้งใจ
ให้ข้า้ ราชการพัฒนาผลการปฏิิบัติั ริ าชการในรอบัการประเมินติ่อไปให้ดข้ี น�ึ นอกจากนี� การประกาศ
รายชื�อดังกล่าวยังช่วยให้เกิดการติรวจสัอบัการประเมินข้องผ้้บัังคับับััญชาซึ่ึ�งจะสั่งเสัริมให้เกิด
ความโปร่งใสั ผ้บั้ งั คับับััญชาติ้องพร้อมชีแ� จงและอธิ์บัิ ายผลการประเมินข้องท้กคน สั่งผลให้ผบั้ งั คับับััญชา
ติ้ อ งประเมิ น ให้ ติ รงติามผลการปฏิิ บัั ติิ ง านจริ ง เป็ น ไปติามติั ว ชี� วั ด และมาติรฐานที� กำา หนด
ซึ่ึ�งจะลดความแติกแยกข้องข้้าราชการในสั่วนราชการได้
23. ใครเป็นผ้้ประกาศรายชื�อข้้าราชการพลเรือนสัามัญ สัังกัดกรมการพัฒนาช้มชน
ผ้้มีผลการปฏิิบััติิราชการอย้่ในระดับัดีเด่น และดีมาก
ติอบ ติามหนังสัือสัำานักงาน ก.พ. ที� นร 1012/ว 20 ลงวันที� 3 กันยายน 2552
เรื�องหลักเกณฑ์์และวิธิ์ีการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญ กำาหนดให้
ผ้้ประเมินประกาศรายชื�อข้้าราชการพลเรือนสัามัญ ผ้้มีผลการปฏิิบััติิราชการอย้่ในระดับัดีเด่น
และดีมาก ในที�เปิดเผยให้ทราบัโดยทั�วเพื�อเป็นการยกย่องชมเชยและสัร้างแรงจ้งใจให้พัฒนา
ผลการปฏิิบััติิราชการในรอบัการประเมินติ่อไปให้ดีย�งิ ข้ึ�น ดังนี�
(1) อธิ์ิ บั ดี ก รมการพั ฒ นาช้ ม ชน สัำา หรั บั รองอธิ์ิ บั ดี ก รมการพั ฒ นาช้ ม ชน
ผ้ติ้ รวจราชการกรม พัฒนาการจังหวัด และผ้อ้ ำานวยการสัำานัก กอง หรือติำาแหน่งที�มีชอ�ื เรียกอย่างอืน�
ที�มีฐานะเทียบัเท่าผ้้อำานวยการสัำานัก กอง ที�อย้่ในบัังคับับััญชา
(2) ผ้้ อำา นวยการสัำา นั ก กอง หรื อ ติำา แหน่ ง ที� มี ชื� อ เรี ย กอย่ า งอื� น ที� มี ฐ านะ
เทียบัเท่าผ้้อำานวยการสัำานัก กอง สัำาหรับัผ้้อำานวยการกล้่มงาน หัวหน้าฝ่่ายในสัำานัก กอง หรือ
ติำาแหน่งทีม� ชี อื� เรียกอย่างอืน� ทีม� ฐี านะเทียบัเท่าหัวหน้ากล้ม่ งาน หัวหน้าฝ่่าย และข้้าราชการทีอ� ย้ใ่ น
บัังคับับััญชา
(3) พัฒนาการจังหวัด สัำาหรับัผ้อ้ ำานวยการกล้ม่ งาน และข้้าราชการทีอ� ย้ใ่ นบัังคับั
บััญชา ในสัังกัดสัำานักงานพัฒนาช้มชนจังหวัด
(4) นายอำาเภอ สัำาหรับัพัฒนาการอำาเภอ
(5) พัฒนาการอำาเภอ สัำาหรับัข้้าราชการที�อย้่ในบัังคับับััญชา
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24. การกำาหนดหลักเกณฑ์์และวิธิ์ีการให้ข้้าราชการพลเรือนสัามัญได้รับัเงินเดือนสั้งกว่า
ข้ั�นสั้งข้องติำาแหน่งที�ได้รับัแติ่งติั�ง มีวัติถึ้ประสังค์เพื�ออะไร และจะเกิดผลดีอย่างไร
ติอบ เนือ� งจากกฎหมายว่าด้วยระเบัียบัข้้าราชการประเภทติ่างๆ กำาหนดเกีย� วกับัการได้รบัั
เงินเดือนไว้ติ่างกัน โดยในสั่วนข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญ กฎหมายกำาหนดให้ได้รับัเงินเดือน
ไม่เกินอัติราเงินเดือนข้ั�นสั้งติามบััญชีฯ หรืออัติราที� ก.พ. กำาหนด ติามประเภทและระดับัติำาแหน่ง
ที�ได้รับัแติ่งติั�ง เป็นผลให้การได้รับัเงินเดือนข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญติ่างไป จากข้้าราชการ
ประเภทอื� น ซึ่ึ� ง กฎหมายกำา หนดให้ สั ามารถึรั บั เงิ น เดื อ นสั้ ง กว่ า ระดั บั ติำา แหน่ ง ที� ดำา รงอย้่ ไ ด้
เพือ� เป็นการแก้ไข้ปัญหาดังกล่าว ก.พ. จึงได้เสันอคณะรัฐมนติรีเพือ� พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์์และวิธิ์กี าร
ให้ข้า้ ราชการพลเรือนสัามัญได้รบัั เงินเดือนสั้งกว่าข้ัน� สั้งข้องติำาแหน่งทีไ� ด้รบัั แติ่งติัง� ซึ่ึง� คณะรัฐมนติรี
ในการประช้มเมื�อวันที� 18 ติ้ลาคม 2559 ได้มีมติิเห็นชอบัหลักเกณฑ์์และวิธิ์ีการดังกล่าว
25. หลักเกณฑ์์และวิธิ์ีการให้ข้้าราชการพลเรือนสัามัญได้รับัเงินเดือนสั้งกว่าข้ั�นสั้งข้อง
ติำาแหน่งที�ได้รับัแติ่งติั�ง มีผลใช้บัังคับัติั�งแติ่เมื�อใด
ติอบ ติั�งแติ่วันที� 1 ติ้ลาคม 2559 เป็นติ้นไป
26. เมื�อหลักเกณฑ์์และวิธิ์ีการให้ข้้าราชการพลเรือนสัามัญได้รับัเงินเดือนสั้งกว่าข้ั�นสั้ง
ข้องติำา แหน่ ง ที� ไ ด้ รั บั แติ่ ง ติั� ง มี ผ ลใช้ บัั ง คั บั การได้ รั บั เงิ น เดื อ นข้องข้้ า ราชการพลเรื อ นสัามั ญ
จะเปลี�ยนแปลงไปอย่างไร
ติอบ เดิมข้้าราชการจะได้รบัั การเลือ� นเงินเดือนได้จนถึึงอัติราเงินเดือนข้ัน� สั้งติามบััญชี
เงินเดือนข้ั�นติำ�าข้ั�นสั้งข้องข้้าราชการพลเรือนสัามัญหรืออัติราเงินเดือนสั้งสั้ดที� ก.พ. กำาหนด
(เงินเดือนติัน) ในสั่วนที�เกินกว่านั�น จะได้รับัเป็นค่าติอบัแทนพิเศษติามระเบัียบักระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบัิกจ่ายค่าติอบัแทนพิเศษข้องข้้าราชการและล้กจ้างประจำาผ้ไ้ ด้รบัั เงินเดือน หรือค่าจ้าง
ถึึงข้ั�นสั้งหรือใกล้ถึึงข้ั�นสั้งข้องอันดับัหรือติำาแหน่ง พ.ศ. 2550 และที�แก้ไข้เพิ�มเติิมใหม่ ข้้าราชการ
สัามารถึได้รับัเงินเดือนสั้งกว่าอัติราเงินเดือนข้ั�นสั้งข้องติำาแหน่งที�ได้รับัแติ่งติั�ง ดังนี�
กล้่มที� 1 ให้ข้้าราชการได้รับัเงินเดือนสั้งข้ึ�นได้จนถึึงอัติราเงินเดือนข้ั�นสั้งข้องติำาแหน่ง
ประเภทเดียวกันทีอ� ย้ร่ ะดับัถึัดไปอีกหนึง� ระดับั ได้แก่ ผ้ด้ ำารงติำาแหน่งประเภททัว� ไประดับัปฏิิบัติั งิ าน
ระดับัชำานาญงาน ระดับัอาว้โสั ผ้้ดำารงติำาแหน่งประเภทวิชาการระดับัปฏิิบััติิการระดับัชำานาญการ
ระดับัชำานาญการพิเศษ ผ้ด้ ำารงติำาแหน่งประเภทอำานวยการระดับัติ้น ผ้ด้ ำารงติำาแหน่งประเภทบัริหาร
ระดับัติ้น ติัวอย่างที� 1 นาย ก ดำารงติำาแหน่งประเภทวิชาการระดับัชำานาญการ อัติราเงินเดือน
43,600 บัาท เมื�อได้รับัการพิจารณาเลื�อนเงินเดือนให้ได้รับัเงินเดือนสั้งข้ึ�นติามผลการประเมิน
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การปฏิิบััติิราชการติ่อไปได้จนถึึงอัติรา 54,390 บัาท (อัติราเงินเดือนข้ั�นสั้งข้อง ติำาแหน่งประเภท
วิชาการระดับัชำานาญการพิเศษ) ติัวอย่างที� 2 นาย ข้ ดำารงติำาแหน่งประเภททัว� ไประดับัชำานาญงาน
อัติราเงินเดือน 34,750 บัาท เมื�อได้รับัการพิจารณาเลื�อนเงินเดือนให้ได้รับัเงินเดือนสั้งข้ึ�น
ติามผลการประเมินการปฏิิบััติิราชการติ่อไปได้จนถึึงอัติรา 54,820 บัาท (อัติราเงินเดือนข้ั�นสั้ง
ข้องติำาแหน่งประเภททั�วไประดับัอาว้โสั) ติัวอย่างที� 3 นาย ค ดำารงติำาแหน่งประเภททั�วไป
ระดับัอาว้โสั ติำาแหน่งเจ้าพนักงานธิ์้รการอาว้โสั เงินเดือน 41,620 บัาท เมื�อได้รับัการพิจารณา
เลื�อนเงินเดือนให้ได้รับัเงินเดือนสั้งข้ึ�นติามผลการประเมินการปฏิิบััติิราชการติ่อไปได้จนถึึงอัติรา
65,040 บัาท (อัติราเงินเดือนข้ั�นสั้งข้องติำาแหน่งประเภททั�วไประดับัทักษะพิเศษ) ติัวอย่างที� 4
นาย ง ดำารงติำาแหน่งประเภททัว� ไประดับัอาว้โสัติำาแหน่งนายช่างโยธิ์าอาว้โสั เงินเดือน 54,820 บัาท
เมือ� ได้รบัั การพิจารณาเลือ� นเงินเดือน ให้ได้รบัั เงินเดือนสั้งข้ึน� ติาม ผลการประเมินการปฏิิบัติั ริ าชการ
ติ่อไปได้จนถึึงอัติรา 65,040 บัาท (อัติราเงินเดือนข้ัน� สั้ง ข้องติำาแหน่งประเภททัว� ไประดับัทักษะพิเศษ)
กล้่มที� 2 ให้ข้้าราชการผ้้ดำารงติำาแหน่งประเภททั�วไประดับัทักษะพิเศษ ผ้้ดำารงติำาแหน่งประเภท
วิ ช าการระดั บั เชี� ย วชาญและระดั บั ทรงค้ ณ ว้ ฒิ ผ้้ ดำา รงติำา แหน่ ง ประเภทอำา นวยการระดั บั สั้ ง
ได้รับัเงินเดือนสั้งข้ึ�นได้จนถึึงอัติราเงินเดือนที�กำาหนด ดังนี�
(1) ติำาแหน่งประเภททั�วไประดับัทักษะพิเศษ ให้ได้รับัเงินเดือนเพิ�มข้ึ�นได้จนถึึงอัติรา
ที� ก.พ. กำาหนดสัำาหรับัผ้ด้ ำารงติำาแหน่งประเภทวิชาการระดับัทรงค้ณว้ฒิ ติามข้้อ 3 (2) ข้องกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการให้ข้้าราชการได้รับัเงินเดือน พ.ศ. 2551 (อัติรา 34,320)
(2) ติำาแหน่งประเภทวิชาการระดับัเชี�ยวชาญ ให้ได้รับัเงินเดือนเพิ�มข้ึ�นได้จนถึึงอัติรา
ที� ก.พ. กำาหนดสัำาหรับัผ้ด้ ำารงติำาแหน่งประเภทวิชาการระดับัทรงค้ณว้ฒิ ติามข้้อ 3 (2) ข้องกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการให้ข้้าราชการได้รับัเงินเดือน พ.ศ. 2551 (อัติรา 74,320)
(3) ติำา แหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บั ทรงค้ ณ ว้ ฒิ ให้ ไ ด้ รั บั เงิ น เดื อ นเพิ� ม ข้ึ� น ได้ จ นถึึ ง
อัติราเงินเดือนข้ัน� สั้งข้องติำาแหน่งประเภทวิชาการระดับัทรงค้ณว้ฒิ (อัติรา 76,500บัาท) (ยกเว้นสัายงาน
นักกฎหมายกฤษฎีกา และสัายงานแพทย์ เนือ� งจากได้รบัั เงินเดือนข้ัน� สั้งใน อัติรา 71,800บัาท แล้ว)
(4) ติำาแหน่งประเภทอำานวยการระดับัสั้ง ให้ได้รบัั เงินเดือนเพิม� ข้ึน� ได้จนถึึงอัติรา เงินเดือน
ข้ั�นสั้งข้องติำาแหน่งประเภทบัริหารระดับัติ้น (อัติรา ๗๔,๓๒๐ บัาท)
27. ในวันทีห� ลักเกณฑ์์และวิธิ์กี ารให้ข้า้ ราชการพลเรือนสัามัญได้รบัั เงินเดือนสั้งกว่าข้ัน� สั้ง
ข้องติำาแหน่งที�ได้รับัแติ่งติั�ง มีผลใช้บัังคับั สั่วนราชการจะติ้องดำาเนินการอย่างไร
ติอบ (1) สั่วนราชการทีอ� อกคำาสััง� เลือ� นเงินเดือนให้ข้า้ ราชการไปแล้ว ให้สัว่ นราชการ
ออกคำาสััง� ให้ข้า้ ราชการได้รบัั เงินเดือนสั้งกว่าข้ัน� สั้งข้องติำาแหน่งทีไ� ด้รบัั แติ่งติัง� โดยให้นำาค่าติอบัแทน
พิเศษฯ มารวมเป็นเงินเดือน ในกรณีที�มีเศษไม่ถึึงสัิบับัาทให้ปรับัเป็นสัิบับัาท (2) สั่วนราชการ
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ที�ยังมิได้ออกคำาสัั�งเลื�อนเงินเดือน (รอบัการประเมินผลการปฏิิบััติิราชการ ติั�งแติ่วันที� 1 เมษายน 30 กันยายน 2554) ให้สั่วนราชการออกคำาสัั�งเลื�อนเงินเดือน และให้ข้้าราชการได้รับัเงินเดือน
สั้งกว่าอัติราเงินเดือนข้ัน� สั้งข้องติำาแหน่งทีไ� ด้รบัั แติ่งติัง� โดยนำาค่าติอบัแทนพิเศษฯ มารวมเป็นเงินเดือน
28. อัติราเงินเดือนที� ก.พ. กำาหนดติามข้้อ 3 (1) และ (2) ข้องกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้
ข้้าราชการพลเรือนสัามัญได้รับัเงินเดือน พ.ศ. 2551 หมายถึึงอัติราใด และปัจจ้บัันกำาหนดไว้ท�ใี ด
ติอบ อัติราเงินเดือนสั้งสั้ดที� ก.พ. กำาหนดสัำาหรับัผ้ด้ ำารงติำาแหน่งประเภททัว� ไประดับั
อาว้โสั และผ้ด้ าำ รงติำาแหน่งประเภทวิชาการระดับัทรงค้ณว้ฒิ ซึ่ึง� ปัจจ้บันั ก.พ. ได้กาำ หนดและแจ้งให้
สั่วนราชการทราบัติามหนังสัือสัำานักงาน ก.พ. ด่วนทีสั� ด้ ที� นร 1012.2/ว 5 ลงวันที� 25 พฤษภาคม 2558
กล่าวคือ (1) ผ้้ดำารงติำาแหน่งประเภททั�วไประดับัอาว้โสั ให้ได้รับัเงินเดือนไม่เกิน 41,620 บัาท
เว้นแติ่สัายงานที�กำาหนดในมาติรฐานกำาหนดติำาแหน่งให้ได้รับัเงินเดือนถึึงข้ั�นสั้ง และ (2) ผ้้ดำารง
ติำาแหน่งประเภทวิชาการระดับัทรงค้ณว้ฒิให้ได้รับัเงินเดือนไม่เกิน 74,320 บัาท เว้นแติ่สัายงาน
ที�กำาหนดในมาติรฐานกำาหนดติำาแหน่งให้ได้รับัเงินเดือนถึึงข้ั�นสั้ง
29. กรณีท�ีข้้าราชการได้รับัเงินเดือนสั้งกว่าอัติราเงินเดือนข้ั�นสั้งข้องติำาแหน่งที�ได้รับั
แติ่งติัง� ติามหลักเกณฑ์์และวิธิ์กี ารให้ข้า้ ราชการพลเรือนสัามัญได้รบัั เงินเดือนสั้งกว่าข้ัน� สั้งข้องติำาแหน่ง
ที�ได้รับัแติ่งติั�งแล้ว ในการพิจารณาให้ได้รับัเงินเดือนเพิ�มข้ึ�นในวันที� 9 เมษายน หรือ วันที� 1 ติ้ลาคม
จะติ้องใช้ฐานในการคำานวณเพื�อเลื�อนเงินเดือนข้องติำาแหน่งใด
ติอบ ในการพิ จ ารณาให้ ข้้า ราชการได้ รับั เงิ น เดื อ นเพิ�ม ข้ึ�น ในวั น ที� 1 เมษายน
หรือวันที� 1 ติ้ลาคมให้คำานวณจากฐานในการคำานวณสัำาหรับัการเลื�อนเงินเดือนข้องประเภท
และระดับัติำาแหน่ง ทีข้� า้ ราชการดำารงติำาแหน่งอย้่ ติัวอย่างเช่น ข้้าราชการทีด� าำ รงติำาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับัชำานาญการ แม้วา่ จะได้รบัั เงินเดือนสั้งกว่าอัติราเงินเดือนข้ัน� สั้งข้องติำาแหน่งทีไ� ด้รบัั แติ่งติัง� ติาม
หลักเกณฑ์์น�ีจนถึึงอัติรา 58,900 บัาท ก็ยังคงให้ใช้ฐานในการคำานวณสัำาหรับัการเลื�อนเงินเดือน
ข้องติำาแหน่งประเภทวิชาการระดับัชำานาญการ เช่นเดิม ยกเว้นผ้ด้ ำารงติำาแหน่ง ติ่อไปนี� (1) ติำาแหน่ง
ประเภททั�วไประดับัอาว้โสั (สัายงานที�ไม่ได้กำาหนดในมาติรฐานกำาหนดติำาแหน่ง ให้ได้รับัเงินเดือน
ถึึงอัติราเงินเดือนข้ัน� สั้งติามบััญชีเงินเดือนฯ เช่น เจ้าพนักงานธิ์้รการอาว้โสั เจ้าพนักงานพัสัด้อาว้โสั
เป็นติ้น) เมือ� ได้รบัั เงินเดือนถึึงอัติราเงินเดือนสั้งสั้ดที� ก.พ. กำาหนด (41,620บัาท) แล้วในรอบัการประเมิน
ถึัดไปเป็นติ้นไปให้เปลี�ยนไปใช้ฐานในการคำานวณเพื�อเลื�อนเงินเดือนข้องติำาแหน่งประเภททั�วไป
ระดับัอาว้โสั ระดับับัน 2 (2) ติำาแหน่งประเภทวิชาการระดับัทรงค้ณว้ฒิ (สัายงานที�ไม่ได้กำาหนด
ในมาติรฐานกำา หนด ติำา แหน่ ง ให้ ไ ด้ รั บั เงิ น เดื อ นถึึ ง อั ติ ราเงิ น เดื อ นข้ั� น สั้ ง ติามบัั ญ ชี เ งิ น เดื อ น
เช่น นิติิกรทรงค้ณว้ฒิ นักบััญชีทรงค้ณว้ฒิ เป็นติ้น) เมื�อได้รับัเงินเดือนถึึงอัติราเงินเดือนสั้งสั้ด
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ที� ก.พ. กำาหนด (34,320 บัาท) แล้ว ในรอบัการประเมินถึัดไปเป็นติ้นไป ให้เปลี�ยนไปใช้ฐาน
ในการคำานวณเพื�อเลื�อนเงินเดือนข้องติำาแหน่งประเภทวิชาการระดับัทรงค้ณว้ฒิ ระดับับัน 2
30. เมื�อหลักเกณฑ์์และวิธิ์ีการให้ข้้าราชการพลเรือนสัามัญได้รับัเงินเดือนสั้งกว่าข้ั�นสั้ง
ข้องติำาแหน่งที�ได้รับัแติ่งติั�งนี�มีผลใช้บัังคับั ข้้าราชการที�ได้รับัแติ่งติั�งให้ดำารงติำาแหน่งติ่างประเภท
ติ่างสัายงาน หรือติ่างระดับั และเงินเดือนที�ได้รับัอย้่สั้งกว่าอัติราเงินเดือนข้ั�นสั้งหรือเงินเดือนสั้งสั้ด
ข้องติำาแหน่งที�ได้รับัแติ่งติั�งได้รับัเงินเดือนเท่าเดิมใช่หรือไม่
ติอบ กรณีที� 1 เงินเดือนที�ได้รับัอย้่เดิมไม่เกินอัติราเงินเดือนสั้งสั้ดข้องติำาแหน่ง
ทีก� ำาหนดติามหลักเกณฑ์์และวิธิ์กี ารนี� ข้้าราชการจะได้รบัั เงินเดือนเท่าเดิม เช่น นาย จ ดำารงติำาแหน่ง
เจ้าพนักงานธิ์้รการชำานาญงาน อัติราเงินเดือน 30,000 บัาท ติ่อมา ได้ยา้ ยไปแติ่งติัง� ให้ดำารงติำาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับัปฏิิบัติั กิ าร นาย จ จะได้รบัั เงินเดือน ในอัติรา 30,000 บัาท เช่นเดิม เนือ� งจาก
เงินเดือนทีไ� ด้รบัั อย้เ่ ดิมยังไม่เกินอัติราเงินเดือน สั้งสั้ดข้องติำาแหน่งประเภทวิชาการระดับัปฏิิบัติั กิ าร
ทีก� ำาหนดติามหลักเกณฑ์์นี� (ซึ่ึง� สัามารถึ ให้ได้รบัั ถึึงอัติราข้ัน� สั้งติามบััญชีเงินเดือนข้องติำาแหน่งประเภท
วิชาการระดับัชำานาญการ อัติรา 43,600 บัาท) กรณีที� 2 เงินเดือนที�ได้รับัอย้่เดิมสั้งกว่าอัติรา
เงินเดือนสั้งสั้ดข้องติำาแหน่งที�กำาหนดติาม หลักเกณฑ์์และวิธิ์ีการนี� ข้้าราชการจะได้รับัเงินเดือน
เท่ากับัอัติราเงินเดือนสั้งสั้ดทีก� าำ หนด ติามหลักเกณฑ์์น�ี เช่น นาย ฉ ดำารงติำาแหน่งประเภทอำานวยการ
ระดับัติ้ น และได้ รับัเงิ นเดื อนติามหลั กเกณฑ์์ และวิ ธิ์ีการนี� จนถึึ งอั ติรา 70,360 บัาท แล้ ว
ติ่อมาได้ย้ายไปแติ่งติั�งให้ดำารงติำาแหน่งประเภท วิชาการระดับัชำานาญการพิเศษ นาย ฉ จะได้รับั
เงิ น เดื อ นในอั ติ รา 65,040 บัาท ซึ่ึ�ง เป็ น อั ติ ราเงิ น เดื อ นสั้ ง สั้ ด ข้องติำา แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ
ระดับัชำานาญการพิเศษที�กำาหนดติามหลักเกณฑ์์น�ี (ซึ่ึ�งสัามารถึให้ได้รับัถึึงอัติราข้ั�นสั้งติามบััญชี
เงินเดือนข้องติำาแหน่งประเภทวิชาการระดับัเชี�ยวชาญ อัติรา 65,040 บัาท)
31. ข้้าราชการที�ได้รับัเงินเดือนติามหลักเกณฑ์์น�ีจะมีสัิทธิ์ิได้รับัค่าติอบัแทนพิเศษ
ติามระเบัียบักระทรวงการคลังว่าด้วยการเบัิกจ่ายค่าติอบัแทนพิเศษข้องข้้าราชการและล้กจ้างประจำา
ผ้ไ้ ด้รบัั เงินเดือน หรือค่าจ้างถึึงข้ัน� สั้งหรือใกล้ถึงึ ข้ัน� สั้งข้องอันดับัหรือติำาแหน่ง พ.ศ. 2550 อีกหรือไม่
ติอบ เมื�อข้้าราชการได้รับัเงินเดือนถึึงอัติราเงินเดือนสั้งสั้ดข้องติำาแหน่งที�กำาหนด
ติามหลักเกณฑ์์และวิธิ์กี ารนี� ให้ได้รบัั ค่าติอบัแทนพิเศษติามระเบัียบักระทรวงการคลังฯ เช่น ข้้าราชการ
ที�ดำารงติำาแหน่งประเภทวิชาการระดับัชำานาญการ เมื�อได้รับัเงินเดือนถึึงอัติรา 54,390 บัาทแล้ว
จึงจะได้รับัค่าติอบัแทนพิเศษติามระเบัียบักระทรวงการคลังฯ
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32. หลักเกณฑ์์และวิธิ์ีการให้ข้้าราชการพลเรือนสัามัญได้รับัเงินเดือนสั้งกว่าข้ั�นสั้ง
ข้องติำาแหน่งที�ได้รับัแติ่งติั�ง ใช้บัังคับักับัข้้าราชการที�เงินเดือนติันและเกษียณอาย้ในปีงบัประมาณ
พ.ศ. 2554 หรือไม่ เพราะเหติ้ใด
ติอบ ไม่ เนือ� งจากผ้ท้ เ�ี กษียณอาย้ในปีงบัประมาณ พ.ศ. 2559 จะได้รบัั การเลือ� นเงินเดือน
ในวันที� 30 กันยายน 2559 ซึ่ึ�งเป็นวันก่อนวันที�หลักเกณฑ์์และวิธิ์ีการนี�มีผลใช้บัังคับั
33. หลักเกณฑ์์และวิธิ์ีการให้ข้้าราชการพลเรือนสัามัญได้รับัเงินเดือนสั้งกว่าข้ั�นสั้ง
ข้องติำาแหน่งที�ได้รับัแติ่งติั�ง ครอบัคล้มถึึงข้้าราชการที�ได้รับัแติ่งติั�งให้ดำารงติำาแหน่งติ่างประเภท
ติ่างสัายงาน หรือติ่างระดับั ก่อนวันที� 1 ติ้ลาคม 2559 หรือไม่
ติอบ ไม่ หลักเกณฑ์์และวิธิ์กี ารนีใ� ช้บังั คับักับัข้้าราชการทีไ� ด้รบัั แติ่งติัง� ให้ดำารงติำาแหน่ง
ติ่างประเภทติ่างสัายงาน หรือติ่างระดับั ติั�งแติ่วันที� 1 ติ้ลาคม 2559 เป็นติ้นไป เท่านั�น
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ภาคผนวก

ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
0

๓ กันยายน ๒๕๕๒
เรื่ อง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ

เรี ยน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันที่ ๒ สิ งหาคม ๒๕๔๔
สิ่ งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ด้ว ยพระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บข้า ราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ บัญ ญัติ ใ ห้
ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ก.พ. พิจารณาแล้วเห็ นว่า เพื่อให้ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถกํากับติ ดตามการปฏิบตั ิราชการ
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญ ชาให้บรรลุ เ ป้ าหมายตามวิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และวัต ถุ ป ระสงค์อ ย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
และเกิดประสิ ทธิผล และนําผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
เลื่ อนเงิ นเดื อน และการบริ หารทรั พยากรบุคคลในเรื่ องต่างๆ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบี ยบ
ข้า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ จึ ง มี ม ติ ใ ห้ย กเลิ ก หนัง สื อ ที่ อ ้า งถึ ง และให้ใ ช้ห ลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย สําหรั บการประเมิ นผล
การปฏิบตั ิราชการ ตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรี ชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
สํานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๓๑
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๘
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญ
(ตามหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒)
-----------------------เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพื่อให้การประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการเป็ นไปโดยโปร่ งใส เป็ นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ก.พ. จึ ง กํา หนดหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ร าชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อน
สามัญนี้ ให้ใช้สําหรับการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการสําหรับรอบการประเมินตั้งแต่วนั ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ได้แก่
(๑) นายกรั�มนตรี สําหรับปลัดสํานักนายกรั�มนตรี และหัวหน้าส่ วนราชการ
ระดับกรมที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรั�มนตรี
(๒) รั�มนตรี เจ้าสังกัดสําหรับปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม
ที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อรั�มนตรี
(๓) ปลัดสํานักนายกรั�มนตรี หรื อปลัดกระทรวง สําหรับหัวหน้าส่ วนราชการ
ตาม (๔) และ (๕) และข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยู่ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรั�มนตรี
หรื อสํานักงานปลัดกระทรวง
(๔) หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ น
บังคับบัญชา ยกเว้น กรณี การประเมินตาม (�) (๑๐) และ (๑๑)
(๕) หัวหน้าส่ วนราชการ�ึ่ งไม่มี�านะเป็ นกรม แต่มีผบู้ งั คับบัญชาเป็ นอธิ บดี
หรื อตําแหน่ งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มี�านะเป็ นอธิ บดี สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยู่ใน
บังคับบัญชา
(๖) เลขานุการรั�มนตรี สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา
(๗) ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสํานัก กอง หรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มี�านะ
เทียบเท่าสํานักหรื อกอง สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา
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๒
(๘) ปลัดจังหวัด และ หัวหน้าส่ วนราชการประจําจังหวัด สําหรับข้าราชการ
พลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา ยกเว้นปลัดอําเภอ หัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอ และ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชาของหัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอ
(�) นายอําเภอสําหรับปลัดอําเภอ และหัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอ
(๑๐) ปลัดอําเภอ และหัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอสําหรับข้าราชการพลเรื อน
สามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา
(๑๑) ผูบ้ งั คับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาตาม (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) (�) หรื อ (๑๐) แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่เป็ นการประเมินรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่ วนราชการ
ประจําจังหวัด การประเมินข้าราชการพลเรื อนสามัญผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรื อ
ปฏิบตั ิราชการในส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานอื่น หรื อการประเมินข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ที่ มิใช่ บุคคลในคณะผูแ้ ทน�ึ่ งประจําอยู่ในต่างประเทศ ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการหรื อหัวหน้าหน่วยงานที่ผรู้ ับการประเมินไปช่วยราชการหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
หรื อหัวหน้าคณะผูแ้ ทน แล้วแต่กรณี เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของ
ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ประเมิน
ข้อ ๓ การประเมิ นผลการปฏิ บ ัติ ราชการ ให้ด าํ เนิ นการประเมิ นปี ละ ๒ รอบ ตาม
ปี งบประมาณ ดังนี้
รอบที่ ๑ เป็ นการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึ ง
๓๑ มีนาคม
รอบที่ ๒ เป็ นการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึ ง
๓๐ กันยายน
ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่
ผลสัม�ท�ิ� ของงาน และพ�ติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรื อสมรรถนะ โดยผลสัม�ท�ิ� ของงาน
จะต้องมีสดั ส่ วนคะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐
ผลสัม�ท�ิ� ของงาน ให้ประเมินจาก ปริ มาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ ว
หรื อตรงตามเวลาที่กาํ หนด หรื อความประหยัด หรื อความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากร
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๓
พ�ติกรรมการปฏิบตั ิราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กําหนด
และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิราชการตามที่ส่วนราชการกําหนด
ส่ วนราชการอาจกําหนดองค์ประกอบการประเมินอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
กับลักษณะงานและสภาพการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญในตําแหน่งต่างๆ ก็ได้
ในกรณี ที่เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ที่ อยู่ระหว่างทดลองปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการ หรื อมี ระยะเวลาทดลองปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการอยู่ใน
ระหว่างรอบการประเมิ น ให้ประเมิ นผลสั ม�ท�ิ� ของงานและพ�ติ กรรมการปฏิ บ ัติ ราชการ
โดยมีสดั ส่ วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐
ข้อ ๕ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ส่วนราชการนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็ น ๕ ระดับ
คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุ ง แต่ส่วนราชการอาจกําหนดให้แบ่งกลุ่มมากกว่า ๕ ระดับ
ก็ได้
ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ให้เป็ นดุลพินิจของส่ วนราชการที่จะกําหนด
แต่คะแนนตํ่าสุ ดของระดับพอใช้ตอ้ งไม่ต่าํ กว่าร้อยละ ๖๐
ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลัก�าน และให้
เป็ นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการที่ส่วนราชการกําหนด
สรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการให้เป็ นไปตามแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์น้ ี
ในกรณี ที่ส่วนราชการเห็นควรจัดทําแบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเป็ นอย่างอื่น
เพื่ อให้สอดคล้องกับลักษณะงานของส่ วนราชการของตน หรื อในกรณี ที่ อ.ก.พ. กระทรวง
เห็นควรจัดทําแบบสรุ ปผลการประเมินของผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทบริ หารในกระทรวงของตน
เป็ นอย่างอื่น ก็ให้กระทําได้ แต่ท้ งั นี้ ต้องมีสาระไม่นอ้ ยกว่าแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์น้ ี
ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน
และหลัก�านแสดงความสําเร็ จของงาน และพ�ติ กรรมการปฏิ บตั ิ ราชการหรื อสมรรถนะ
ของผูร้ ับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการบริ หารทรัพยากรบุคคลในเรื่ องต่าง ๆ
สําหรับแบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ให้ผบู้ งั คับบัญชาเก็บสําเนา
ไว้ที่สาํ นัก กอง หรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มี�านะเทียบเท่าสํานักหรื อกองที่ผนู้ ้ นั สังกัด
เป็ นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ
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๔
ส่ วนราชการ จัด เก็ บ ต้น �บับ ไว้ใ นแ�้ มประวัติ ข ้า ราชการ หรื อ จัด เก็ บ ในรู ป แบบอื่ น ตาม
ความเหมาะสมก็ได้
ข้อ ๘ ผลการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัด
ให้ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และผูบ้ งั คับบัญชานําไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อน
เงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจด้านการบริ หาร
ทรั พยากรบุคคลในเรื่ องต่างๆ เช่ น การให้รางวัลประจําปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่างๆ
ด้วยก็ได้
ข้อ � การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ให้ดาํ เนินการ
ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนเริ่ มรอบการประเมินหรื อในช่วงเริ่ มรอบการประเมินให้ส่วนราชการ
ระดับกรมหรื อจังหวัด ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการให้ขา้ ราชการ
พลเรื อนสามัญในสังกัดทราบโดยทัว่ กัน
(๒) ในแต่ ล ะรอบการประเมิ น ให้ผูป้ ระเมิ น และผูร้ ั บ การประเมิ น กํา หนด
ข้อตกลงร่ วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ กําหนดดัชนี
ชี้ วดั หรื อหลัก�านบ่งชี้ ความสําเร็ จของงานอย่างเป็ นรู ปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
สําหรับการกําหนดดัชนี ช้ ี วดั ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดตัวชี้ วดั จากบนลงล่างเป็ นหลักก่อน
ในกรณี ที่ไม่อาจดําเนิ นการได้หรื อไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดดัชนี ช้ ีวดั วิธีใดวิธีหนึ่ ง
หรื อหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรื อเพิ่มเติม รวมทั้งระบุพ�ติกรรมหรื อสมรรถนะในการปฏิบตั ิ
ราชการ ทั้งนี้ ตามแบบที่ส่วนราชการกําหนด
(๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผปู ้ ระเมินตามข้อ ๒ ประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของผูร้ ั บการประเมิ นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลง
ที่ได้ทาํ ไว้กบั ผูร้ ับการประเมิน
(๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผปู้ ระเมินตามข้อ ๒ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ผูร้ ับการประเมินเพื่อการปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนาเพื่อนําไปสู่ ผลสัม�ทธิ� ของงาน และพ�ติกรรม
หรื อสมรรถนะในการปฏิบตั ิราชการ และเมื่อสิ้ นรอบการประเมินผูป้ ระเมินดังกล่าวกับผูร้ ับ
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๕
การประเมิ น ควรร่ วมกันทําการวิ เคราะห์ ผลสําเร็ จของงาน และพ�ติ กรรมหรื อสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิราชการ เพื่อหาความจําเป็ นในการพัฒนาเป็ นรายบุคคลด้วย
(๕) ในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการในแต่ละครั้ง ให้ผปู ้ ระเมินตามข้อ ๒
แจ้งผลการประเมินให้ผรู้ ับการประเมินทราบเป็ นรายบุคคล โดยให้ผรู ้ ับการประเมินลงลายมือชื่อ
รั บ ทราบผลการประเมิ น กรณี ที่ ผูร้ ั บ การประเมิ น ไม่ ยิน ยอมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบผลการ
ประเมิน ให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญอย่างน้อยหนึ่งคนในส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดนั้น
ลงลายมือชื่อเป็ นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(๖) ให้ผูป้ ระเมิ น ตามข้อ ๒ ประกาศรายชื่ อ ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ ผูม้ ี
ผลการปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิ ดเผยให้ทราบโดยทัว่ กัน เพื่อเป็ นการ
ยกย่องชมเชยและสร้ างแรงจู งใจให้พฒั นาผลการปฏิ บตั ิ ราชการในรอบการประเมิ นต่อไป
ให้ดีย่ิงขึ้ น สําหรั บส่ วนราชการที่ มีการกําหนดระดับผลการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
เกิ นกว่า ๕ ระดับ ให้ผูป้ ระเมิ นประกาศรายชื่ อผูม้ ี ผลการปฏิ บตั ิ ราชการอยู่ในระดับสู งกว่า
ระดับดีข้ ึนไป
(๗) ให้ผูป้ ระเมินตามข้อ ๒ (๗) หรื อ (๘) โดยความเห็ นชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ ง ถ้ามี จัดส่ งผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ
ข้าราชการในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลัน่ กรองผลการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ก่อนนําเสนอต่อหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัด
ข้อ ๑๐ เพื่อให้มีกลไกสนับสนุ นความโปร่ งใสและเป็ นธรรมในการประเมิ นผลการ
ปฏิ บตั ิ ราชการ ให้หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรอง
ผลการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ทําหน้าที่พิจารณาเสนอ
ความเห็ นเกี่ ยวกับมาตร�านและความเป็ นธรรมของการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัด โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการกลัน่ กรองผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการ
พลเรื อนสามัญระดับกรม มีหน้าที่ เสนอความเห็ นเกี่ ยวกับผลการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการ
ของข้าราชการพลเรื อนสามัญประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททัว่ ไปทุกระดับ
ประกอบด้วย รองหัวหน้าส่ วนราชการผูร้ ับผิดชอบงานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
ส่ วนราชการเป็ นประธานกรรมการ ข้าราชการพลเรื อนสามัญในส่ วนราชการนั้นตามที่หวั หน้า
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๖
ส่ วนราชการเห็นสมควร ไม่นอ้ ยกว่า ๔ คน เป็ นกรรมการ และให้หวั หน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ของส่ วนราชการเป็ นเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการกลั่น กรองผลการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ร าชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับจังหวัด มีหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญผูด้ าํ รงตําแหน่ งในราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค
ในจัง หวัด นั้น ๆ ยกเว้น รองผูว้ ่า ราชการจัง หวัด ปลัด จัง หวัด และผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง หัว หน้า
ส่ วนราชการประจําจังหวัด ประกอบด้วย รองผูว้ ่าราชการจังหวัดผูร้ ับผิดชอบงานด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ ข้าราชการพลเรื อนสามัญในราชการบริ หาร
ส่ วนภูมิภาคในจังหวัดนั้นตามที่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเห็นสมควร ไม่นอ้ ยกว่า ๔ คน เป็ นกรรมการ
และให้หวั หน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเป็ นเลขานุการ
ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์น้ ี ให้ใช้กบั การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ทุกประเภท
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่มีความจําเป็ น เนื่ องจากลักษณะงาน สภาพการปฏิบตั ิราชการ หรื อ
มีเหตุผลอันสมควร สํานักงาน ก.พ. อาจร่ วมกับส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเพิ่มเติมเป็ นการเ�พาะตามที่เห็นสมควร
ก็ได้
****************
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แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูร้ บั การประเมิ น
รอบการประเมิน

รอบที่ ๑
รอบที่ ๒

๑ ตุลาคม
๑ เมษายน

ถึง ๓๑ มีนาคม
ถึง ๓๐ กันยายน

ชือ่ ผูร้ บั การประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตําแหน่ง
ระดับตําแหน่ง

ประเภทตําแหน่ง
สังกัด

ชือ่ ผูป้ ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตําแหน่ง

คําชีแ้ จง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการนี้มดี ว้ ยกัน ๓ หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูร้ บั การประเมิน เพือ่ ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวผูร้ บั การประเมิน
ส่วนที่ ๒: สรุปผลการประเมิน ใช้เพือ่ กรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ ์ของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ และ
นํ้าหนักของทัง้ สององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วนที่ ๒ นี้ ยังใช้สาํ หรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบตั ริ าชการรวมด้วย
- สําหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ ์ของงาน ให้นํามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงาน โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
- สําหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ ให้นํามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
ส่วนที่ ๓: แผนพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการรายบุคคล ผูป้ ระเมินและผูร้ บั การประเมินร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏิบตั ริ าชการ
ส่วนที่ ๔ การรับทราบผลการประเมิน ผูร้ บั การประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
ส่วนที่ ๕: ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปกลันกรองผลการประเมิ
่
น แผนพัฒนาผลการปฏิบตั ริ าชการ และให้ความเห็น

คําว่า “ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป” สําหรับผูป้ ระเมินตามข้อ ๒ (๙) หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดผูบ้ งั คับบัญชาของผูร้ บั การประเมิน
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ส่วนที่ ๒: การสรุปผลการประเมิ น
องค์ประกอบการประเมิน

คะแนน (ก)

นํ้าหนัก (ข)

รวมคะแนน (ก)x(ข)

องค์ประกอบที่ ๑: ผลสัมฤทธิ ์ของงาน
องค์ประกอบที่ ๒: พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ (สมรรถนะ)
องค์ประกอบอื่น (ถ้ามี)
รวม

๑๐๐%

ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ส่วนที่ ๓: แผนพัฒนาการปฏิ บตั ิ ราชการรายบุคคล
ความรู/้ ทักษะ/ สมรรถนะ
ทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนา
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วิธกี ารพัฒนา

ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการ
การพัฒนา

ส่วนที่ ๔: การรับทราบผลการประเมิ น
ผูร้ บั การประเมิ น:
ได้รบั ทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการ
รายบุคคลแล้ว

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหน่ง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

ผูป้ ระเมิ น:
ได้แจ้งผลการประเมินและผูร้ บั การประเมินได้ลงนามรับทราบ
ได้แจ้งผลการประเมินเมือ่ วันที…
่ …..…………………………
แต่ผรู้ บั การประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี…………………….………………………… เป็ นพยาน

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหน่ง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

ลงชื่อ : ……………………………พยาน
ตําแหน่ง : ………….……………..
วันที่ : ……………………….…….
ส่วนที่ ๕: ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึน้ ไป
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึน้ ไป:
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
มีความเห็นต่าง ดังนี้
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึน้ ไปอีกชัน้ หนึ่ ง (ถ้ามี) :
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
มีความเห็นต่าง ดังนี้
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหน่ง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหน่ง : ………….………..
วันที่ : ………………………..
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ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อางถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒
ดวยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบในหลักการ
ใหปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑและเงื่ อ นไขการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นตามหนั ง สื อ ที่ อ างถึ ง สํ า นั ก งาน ก.พ. จึ ง ขอ
ชี้แจงแนวทางปฏิบั ติ เกี่ยวกับ การเลื่ อ นเงินเดื อนตั้งแตรอบการประเมิน ผลการปฏิบั ติร าชการระหวาง
วันที่ ๑ เมษายน ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เปนตนไป ในกรณีดังตอไปนี้
๑. กรณี ข าราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใดไดรั บ มอบหมายใหไปชวยราชการหรื อ
ปฏิบั ติร าชการในหนวยงานอื่น เกินกวากึ่ งหนึ่งของรอบการประเมิน ผลการปฏิบั ติ ร าชการ ใหหั ว หนา
สวนราชการหรื อ หนวยงานที่ ข าราชการผู นั้ น ไปชวยราชการหรื อ ปฏิ บั ติ ร าชการมี ห นาที่ ป ระเมิ น ผล
การปฏิบั ติ ร าชการของขาราชการดัง กลาว และนํ า อัต ราเงิน เดื อนของผู นั้ น ไปคํา นวณรวมเปนวงเงิ น
การเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานที่ผูนั้นไปชวยราชการ
หรือปฏิบัติราชการ แลวสงผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนเปนผูออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
๒. กรณี ข าราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใดโอนหรื อ ยายหลั ง วั น ที่ ๑ มี น าคม หรื อ
วันที่ ๑ กันยายน ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการในสวนราชการเดิม กอนการโอน
หรือยาย เปนผู ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการผูนั้น และนําอัตราเงินเดือนของขาราชการ
ดังกลาวไปคํานวณรวมเปนวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนในสวนราชการเดิม
แลวสงผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเปนผูออก
คําสั่งเลื่อนเงินเดือน
๓. กรณีที่มีการกันวงเงินไวเพื่อการบริห าร ใหผูบริหารวงเงินกําหนดวงเงิน การเลื่อน
เงินเดือน และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไวแลวประกาศใหขาราชการทราบ
เปนการทั่วไปกอนการมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
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๒
๔. ใหผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้เปนผูบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติม
๔.๑ หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชา หรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี บริหารวงเงินสําหรับ ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝายขาราชการประจํา (ตําแหนงประเภทบริหาร)
๔.๒ หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเลขานุการรัฐมนตรี บริหารวงเงินสําหรับ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภททั่วไป ในสํานักงานรัฐมนตรี
๕. กรณี ขาราชการพลเรือนสามัญผู ใดอยูในหลั กเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่ อน
เงินเดือนตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงแกความตายกอนวันที่ ๑ มีนาคม หรือ
วันที่ ๑ กันยายน ใหนําอัตราเงินเดือนของผูนั้น มาคํานวณรวมเปนวงเงิน งบประมาณในวันที่ ๑ มีนาคม
หรือ วันที่ ๑ กันยายน แลวแตกรณี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.

โครงการปรับระบบคาตอบแทนฯ
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๓ ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๗๙
๐ ๒๕๔๗ ๑๕๒๖
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๒
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ถาม – ตอบ
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการเลื่อนเงินเดือน
ตามหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
------------------------------------
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๑ ถาม

การมอบหมายให้ไป ช่วยราชการ กับ การมอบหมายให้ไป ปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น
มีความหมายแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

ตอบ

มีความหมายแตกต่างกันตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน
๒๕๕๓ กล่าวคือ
๑.๑ การมอบหมายให้ไป ช่วยราชการ หมายถึง การสั่งราชการในลักษณะยืมตัวไป
ปฏิบัติงานในส่วนราชการอื่น (ต่างกรม)
๑.๒ การมอบหมายให้ไป ปฏิบัติร าชการในหน่วยงานอื่น หมายถึง การมอบหมายให้
ข้าราชการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นภายในกรมเดียวกัน ทั้งนี้
ไม่รวมถึงกรณีมีคําสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหน่งในทุกกรณี

๒ ถาม

กรณีได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหน่ง จะมีวิธีในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนอย่างไร

ตอบ

กรณี การแต่ ง ตั้ งให้รั กษาราชการแทนหรื อรั กษาการในตํ า แหน่งให้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนที่หน่วยงานต้นสังกัด

๓ ถาม

กรณีข้าราชการผู้ใดไปช่วยราชการหรือไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับการพิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน โดยใช้หลักเกณฑ์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานใด

ตอบ

ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนตาม
หลักเกณฑ์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ ข้าราชการผู้ นั้นไปช่วยราชการหรือไปปฏิบั ติ
ราชการ

๔ ถาม

ผู้บริหารวงเงินในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ
จะต้องบริหารวงเงินอย่างไร

ตอบ

ผู้บริหารวงเงินในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีข้าราชการไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินจะต้องนําผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าว
มาบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน และในกรณีที่มีการกันวงเงินไว้ก็สามารถนําวงเงินที่กันไว้

๒
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการดังกล่าวซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือน
โดยใช้วงเงินที่กันไว้ได้
๕ ถาม

กรณี ข้ า ราชการผู้ ใ ดได้ รั บ คํ า สั่ ง ให้ ไ ปช่ ว ยราชการหรื อ ปฏิ บั ติ ร าชการในหน่ ว ยงานอื่ น
อีกหน้าที่หนึ่ง จะต้องดําเนินการอย่างไร

ตอบ

ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
บริ ห ารวงเงิ น การเลื่ อ นเงิ น เดื อน โดยให้ ส่ ว นราชการหรื อหน่ ว ยงานที่ ข้าราชการผู้ นั้ น ไป
ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน

๖ ถาม

กรณี ข้ า ราชการผู้ ใ ดไปช่ ว ยราชการหรื อ ปฏิ บั ติ ร าชการในหน่ ว ยงานอื่ น เท่ า กั บ กึ่ ง หนึ่ ง
(ปฏิบัติงานหน่วยงานละ ๓ เดือน) ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้บังคับบัญชา
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานใดจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และบริหารวงเงิน
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ

ตอบ

ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไป
ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน

๗ ถาม

กรณี ข้ า ราชการผู้ ใ ดไปช่ ว ยราชการหรื อ ไปปฏิ บั ติ ร าชการในหน่ ว ยงานอื่ น มากกว่ า
๒ หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือหน่วยงานใดจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ

ตอบ

๗.๑

๗.๒

กรณีข้าราชการไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานใดเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (มากกว่า ๓ เดือน) ผู้บังคับบัญชาของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการเกินกว่า
กึ่งหนึ่ง ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน และให้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการที่มี
ระยะเวลาน้ อยกว่ าส่ ง ข้ อมูล เพื่ อประกอบการประเมิน ผลการปฏิ บั ติร าชการและ
บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
กรณีข้าราชการปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดและไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ
โดยปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ของรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (เช่น ปฏิบัติงาน ๓ หน่วยงาน หน่วยงานต้นสังกัดปฏิบัติงาน ๒ เดือน
หน่ ว ยงานที่ ๒ ปฏิ บั ติ ง าน ๓ เดื อ น และหน่ ว ยงานที่ ๓ ปฏิ บั ติ ง าน ๑ เดื อ น)
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๓
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการและบริหารวงเงินการเลื่อนเงิน เดือน โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
ข้ า ราชการผู้ นั้ น ไปช่ ว ยราชการหรื อ ปฏิ บั ติ ร าชการส่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
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๘ ถาม

กรณีข้าราชการไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นในช่วงแรกของรอบการ
ประเมิน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมิ นผลการปฏิบัติราชการ และปฏิ บัติงานใน
ส่วนราชการหรือหน่ว ยงานต้น สังกั ดในช่วงหลัง ของรอบการประเมิน ที่เหลือ เช่น ไปช่ว ย
ราชการในส่ ว นราชการอื่ น ตั้ ง แต่ ๑ เมษายน ถึ ง ๓๑ กรกฎาคม และปฏิ บั ติ ง านใน
ส่วนราชการต้นสังกัดตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ถึง ๓๐ กันยายน ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานใดจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน

ตอบ

ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ
เกิ น กว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการ เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน แล้วส่งผลการพิจารณาให้หน่วยงานต้นสังกัด
ออกคําสั่งตามผลการพิจารณานั้น

๙ ถาม

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ กําหนดให้
ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล
และให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและ
ดีมากให้ทราบโดยทั่วกัน ในกรณีที่ผู้ประเมินไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดแล้ว ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือหน่วยงานใดจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมิน
และประกาศรายชื่อข้าราชการ

ตอบ

ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็น
ผู้แจ้งผลการประเมิน และประกาศรายชื่อข้าราชการ ดังนั้น หากข้าราชการไปช่วยราชการ
หรือไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ร าชการ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในส่ ว นราชการหรื อหน่ ว ยงานนั้ น จะเป็ น ผู้ ดํ าเนิ น การ
ดังกล่าว

๑๐ ถาม

กรณี ใ นรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการใด มี ข้ า ราชการถึ ง แก่ ค วามตาย จะต้ อ ง
ดําเนินการอย่างไร

ตอบ

๑๐.๑ กรณีข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตายและปฏิบัติราชการน้อยกว่า ๔ เดือนในรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการผู้นั้นจะไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน ยกเว้นกรณีผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นว่าข้าราชการ

๔
ดังกล่าวมีเหตุสมควรได้เลื่อนเงินเดือนและ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาแล้วเห็นควรให้
เลื่อนเงินเดือนได้ (ตามข้อ ๑๘ ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒)
๑๐.๒ กรณีข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตายและปฏิบัติราชการตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไปและอยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือ อ.ก.พ. กระทรวงเห็นควรให้
เลื่อนเงินเดือนได้ (ตามข้อ ๑๘ ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒)
ให้นํ าอัตราเงิน เดือนของผู้ นั้นมาคํานวณรวมเป็ นวงเงิ นการเลื่ อนเงิน เดือนในวัน ที่
๑ มี นาคม หรือ ๑ กัน ยายน และบริห ารวงเงินการเลื่อนเงิ นเดือนของข้า ราชการ
ดังกล่าวภายในวงเงินการเลื่อนเงินเดือนด้วย
๑๑ ถาม

กรณีที่ข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย และมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการ
เลื่อนเงินเดือน ส่วนราชการจะต้องประกาศผลการปฏิบัติราชการ และประกาศอัตราร้อยละ
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่ถึงแก่ความตายหรือไม่

ตอบ

ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับข้าราชการอื่น คือ กรณีที่ผู้ถึงแก่ความตายมีผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับดีเด่นหรือดีมาก ให้ประกาศรายชื่อในที่เปิดเผยให้ทราบทั่วกัน สําหรับการประกาศ
ร้อยละการเลื่อนเงิ นเดือนให้ประกาศครอบคลุมถึง ร้อยละการเลื่อนเงิน เดือนของผู้ถึงแก่
ความตายด้วย

-----------------------------------
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สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

ที# นร 1012/ว 10
24 มีนาคม 2552

เรื# อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั#งให้ข ้าราชการพลเรื อนสามัญออกจากราชการกรณี ไม่ สามารถ
ปฏิบตั ิราชการให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล พ.ศ. 2552
เรี ยน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
สิ# งที#ส่งมาด้วย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสัง# ให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญออกจากราชการกรณี ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิราชการให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล พ.ศ. 2552
ด้วย ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั#งให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญออกจากราชการ
กรณี ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล พ.ศ. 2552 รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ# งที#ส่งมาด้วย ทั[งนี[ กฎ ก.พ. ดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที# 15 ก
วันที# 17 มีนาคม 2552 แล้ว
จึงเรี ยนมาเพื#อโปรดทราบ และถือปฏิบตั ิต่อไป ทั[งนี[ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัด
ทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(นายปรี ชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล
โทร. 0 2547 1841
โทรสาร 0 2547 1868
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เล�ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๕ ก

หน�า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒

กฎ ก.พ.
ว�าด�วยการสั่งให�ข�าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไม�สามารถปฏิบัติราชการให�มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๑๑๐ (๕) แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป�นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย
ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ ก.พ. ไว� ดังต�อไปนี้
ข�อ ๑ กฎ ก.พ. นี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป�นต�นไป
ข�อ ๒ ให�ย กเลิ กกฎ ก.พ. ว� าด�ว ยการสั่ งให�ข�า ราชการพลเรื อนสามั ญออกจากราชการ
กรณีไม�สามารถปฏิบัติราชการให�มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๔๗
ข�อ ๓ การสั่งให�ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนกรณีที่ไม�สามารถปฏิบัติราชการให�มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป�นที่พอใจ
ของทางราชการนั้น ให�ส�วนราชการพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญ
ผู�นั้นเป�นหลัก และให�ส�วนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี้
ข�อ ๔ เมื่อผู�บังคับบัญชาประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญตาม
หลัก เกณฑ�แ ละวิ ธีการที่กํ าหนดตามมาตรา ๗๖ แห�ง พระราชบัญ ญัติร ะเบียบข�าราชการพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ แล�วเห็น ว�าข�าราชการผู�ใ ดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต�อ งให�ได�รับการพัฒ นา
ปรับปรุงตนเองก็ให�แจ�งผู�นั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พร�อมทั้งกําหนดให�ผู�นั้นเข�ารับการพัฒนา
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ปรับปรุงตนเองโดยให�ลงลายมือชื่อรับทราบไว�เ ป�น หลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ให�ผู�บังคับบัญชาจัดให�ข�าราชการผู�นั้น ทําคํามั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเป�าหมาย
ในระดับอันเป�นที่พอใจของทางราชการให�ชัดเจนเพื่อใช�ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต�อไป
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข�าราชการตามวรรคหนึ่ง
ให�มีระยะเวลาไม�เกินสามรอบการประเมิน
ในกรณีที่ผู�ถูกประเมินเห็น ว�าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู�บังคับบัญชามีความ
ไม�เป�นธรรมอาจทําคําคัดค�านยื่นต�อผู�บังคับบัญชารวมไว�กับผลการประเมินเพื่อเป�นหลักฐานได�
ข�อ ๕ เมื่ อ ผู� บั งคั บ บั ญ ชาประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข� า ราชการพลเรือ นสามั ญ
ตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข�อ ๔ แล�ว ปรากฏว�าผู�นั้นไม�ผ�านการประเมินในระดับ
อันเป�น ที่พอใจของทางราชการตามคํามั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให�รายงานผลการประเมิน
ดังกล�าวต�อผู�บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
เมื่ อ ได� รั บ รายงานตามวรรคหนึ่ ง ผู� บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗
อาจดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีข�าราชการผู�รับการประเมินประสงค�จะออกจากราชการ ก็ให�สั่งให�ออกจากราชการ
หรือ
(๒) สั่งให�ข�าราชการผู�นั้น เข�ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่งโดยทําคํามั่น ในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองเป�นครั้งที่สอง หรือ
(๓) สั่งให�ข�าราชการผู�นั้นออกจากราชการ
เมื่อผู�บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีคําสั่งตาม (๑) หรือ (๓) แล�วแต�กรณี
ให�ร ายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงเห็น ว�า คําสั่ งดัง กล�า วไม�ถูก ต�องหรื อ
ไม�เหมาะสมและมีมติเป�น ประการใด ให�ผู�บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ปฏิบัติ
ให�เป�นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ
ข�อ ๖ เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ เป�น ประการใดแล� ว และผู�บังคั บบัญ ชาซึ่ งมีอํ านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีคําสั่งหรือปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติแ ล�ว ให�แ จ�งคําสั่งหรือ
การปฏิบัติดังกล�าวให�ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�นั้นทราบ
ข�อ ๗ ผู�ถูกสั่งให�ออกจากราชการตาม กฎ ก.พ. นี้ มีสิทธิอุทธรณ� ต�อ ก.พ.ค. ภายใน
สามสิบวันนับแต�วันทราบหรือวันที่ถือว�าทราบคําสั่งให�ออกจากราชการตามข�อ ๕
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ข�อ ๘ ในกรณีที่มีการดําเนินการเพื่อสั่งให�ข�าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตาม
กฎ ก.พ. ว�าด�วยการสั่งให�ข�าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม�สามารถปฏิบัติราชการให�มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผ ล พ.ศ. ๒๕๔๗ ก�อนวัน ที่กฎ ก.พ. นี้ใช�บังคับ การพิจารณาสั่ง
ให�ข�าราชการผู�นั้นออกจากราชการให�เป�นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการตาม กฎ ก.พ. ฉบับดังกล�าว
ต�อไป
ให�ไว� ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๑๐ (๕) แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว�า เมื่ อข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดไม�สามารถปฏิบัติ
ราชการให� มีประสิ ทธิ ภ าพและเกิด ประสิทธิผลในระดับอั นเป�นที่ พอใจของทางราชการได� ให�ผู�มีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให�ข�าราชการพลเรือนสามัญผู� นั้นออกจากราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ�และ
วิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. จึงจําเป�นต�องออกกฎ ก.พ. นี้
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คณีะผ่้จัดที่ำ�
ที่ี�ปร่กษ์�
1. นายสั้ทธิ์ิพงษ์
2. นางวิไลวรรณ
3. นายนิวัติิ
4. นายสั้รศักดิ�
5. นายนพรัติน์

จ้ลเจริญ
ไกรโสัดา
น้อยผาง
อักษรก้ล
ธิ์ำารงทรัพย์

คณะผู้้�จััดทำำ�
1. นางสัาวสั้ข้นันทิพย์ ศรีสัมวงษ์
2. นายอัคเดช
แจ้งอย้่

อธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชน
รองอธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชน
รองอธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชน
รองอธิ์ิบัดีกรมการพัฒนาช้มชน
ผ้้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที�

ผ้้อำานวยการกล้ม่ งานบัรรจ้แติ่งติั�ง
ผ้้อำานวยการกล้ม่ งานทะเบัียนประวัติิ
และสัารสันเทศ
3. นางวราพรรณ
บั้ญวัฒน์
ผ้้อำานวยการกล้ม่ งานวินัยและพิทักษ์
ระบับัค้ณธิ์รรม
4. นายบั้ญเลิศ
สัายทอง
ผ้้อำานวยการกล้ม่ งานประเมินผล
การปฏิิบััติิราชการและบัำาเหน็จความชอบั
5. นางสัาวโสัภิดา
สัินปราณี
นักทรัพยากรบั้คคลชำานาญการ
6. นางสัาวอรพรรณ หิรัญศิริวัฒน์ นักทรัพยากรบั้คคลชำานาญการ
7. นายณัฐพงษ์
โพธิ์ิ�ศรี
นักทรัพยากรบั้คคลชำานาญการ
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