
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

สังกดัส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

*********** 
  ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง 
และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด ซึ่ง ก.พ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้น ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ 
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ และ ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติ ตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป และส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีการก าหนดและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันแล้วนั้น 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  
พลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติมากขึ้น จึงยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญดังกล่าว และให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ 
พลเรือนสามญั สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้ตั้งแต่รอบการประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
  ข้อ ๒ ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประเมินปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 (๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประเมินรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายในกระทรวงศึกษาธิการ  และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
 



 ๒ 

 
(๓) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

เป็นผู้ประเมินผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ผู้อ านวยการส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน  ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ รองผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การยูเนสโก
ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
ผู้อ านวยการส านักนิติการ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานศึกษาธิการภาค 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ผู้อ านวยการส านักประสานงานและบูรณาการการศึกษา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  และหัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

(๔)  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  เป็นผู้ประเมินรองเลขาธิการที่อยู่ในบังคับบัญชา   

(๕)  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว เป็นผู้ประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญ             
ที่อยู่ในบังคับบัญชา 

(๖) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ  ผู้ อ านวยการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ           
และการสื่อสาร  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ผู้อ านวยการส านัก 
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ผู้อ านวยการส านักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ผู้อ านวยการส านักนิติการ
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายในกระทรวงศึกษาธิการ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อ านวยการ
ส านักงานศึกษาธิการภาค  ผู้อ านวยการส านักประสานงานและบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ผู้อ านวยการภารกิจ ผู้อ านวยการกลุ่มและผู้อ านวยการกลุ่มงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าว เป็นผู้ประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ในบังคับบัญชา 

  ในกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดย้ายหรือได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงานอ่ืนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการดังกล่าว โดยให้ส่วนราชการเดิมส่งข้อมูลและความเห็นไปประกอบการพิจารณา 
        ทั้งนี้ กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดย้ายหรือได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงานอ่ืนกึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ข้อมูลและความเห็น  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าว 
 



 ๓ 

 
  ข้อ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ                            
ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
   รอบท่ี ๑ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม 
   รอบท่ี ๒ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 

 ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินสามองค์ประกอบ ได้แก่ 
         (๑)  ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนคะแนน ร้อยละ ๗๐  

           (๒)  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดส่วนคะแนน ร้อยละ ๒๐ 
 (๓)  คุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วย

จรรยาข้าราชการ สป. มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๑๐    
         การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ ในระหว่างรอบการประเมิน  
ให้ประเมินองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะและคุณลักษณะ
ที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป. โดยให้มีสัดส่วน
คะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ ๕๐ : ๓๐ : ๒๐  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้ประเมินจาก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน 
ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร หรืออ่ืน ๆ 
ตามท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร  

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก  
สมรรถนะทางการบริหารและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามท่ีก าหนด 

การประเมินคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับ 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป. ให้ประเมินจากแบบประเมินตามที่ก าหนด 
  ข้อ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ด าเนินการ 
ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
          (๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้แจ้งหลักเกณฑ์                
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
          (๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๒.๑) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน แล้วจึงก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานอย่างเป็นรูปธรรม
และเหมาะสมกับลักษณะงาน  

(๒.๒) การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงาน ต้องอ้างอิงกับงาน 
ที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบใน ๓ ลักษณะ คือ 

 
 
 
 



 ๔ 

 
(๒.๒.๑) งานตามที่ปรากฏในค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ (งานตามยุทธศาสตร์) 
(๒.๒.๒) งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการ หรือ

ต าแหน่งงานของผู้รับการประเมินที่ไม่ปรากฏตามข้อ (๒.๒.๑) (งานตามภารกิจ) 
(๒.๒.๓) งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ซึ่งไม่ใช่งานประจ า 

ของส่วนราชการ หรือของผู้รับการประเมิน 
   ผู้ปฏิบัติงานอาจมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งลักษณะงานข้างต้น หรือทั้งสาม  
ลักษณะงานก็ได้ ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 

(๒.๓) วิธีการก าหนดตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากบน 
ลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใด  
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม เช่น การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ หรือ  
การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงานหรือวิธีการอ่ืนที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกว่าก็ได้ 

(๒.๔) ตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล                 
ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ตัวชี้วัด  โดยแต่ละตัวชี้วัดให้มีน้ าหนักไม่เกินร้อยละ ๒๕ และน้ าหนัก                   
ของทุกตัวชี้วัดรวมกัน  เท่ากับ ๑๐๐         

(๒.๕) ให้มีคณะกรรมการกลางในการพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัด โดยให้ส านักงาน
หรือส านักหรือเทียบเท่า แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการ
ก าหนดตัวชี้วัดและมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน 

(๒ .๖ )  เ มื่ อมี ก า ร เปลี่ ย นแปลง ในหน้ าที่ รั บ ผิ ดชอบของผู้ ปฏิ บั ติ ง าน 
หรือการเปลี่ยนแปลงแผนงาน ภารกิจ แนวนโยบายภายในส่วนราชการ รวมถึงสภาวการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนไป  
ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลงานและค่าเป้าหมายในระหว่าง 
รอบการประเมินได้  โดยอาจด าเนินการดังนี้ 

     กรณีผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้มี 
การก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานไว้เดิมแล้ว ก็ให้ใช้ตัวชี้วัดนั้น โดยผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  
อาจตกลงค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานใหม่หรือปรับปรุงให้เหมาะสม 

                 กรณีผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ยังไม่ได้                 
มีการก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานไว้ ก็ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย               
การปฏิบัติงานร่วมกัน 

     หากงานที่ได้รับมอบหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเริ่มรอบการประเมินการก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายอาจปรับเปลี่ยนได้เพ่ือความเหมาะสม แต่การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นเพราะผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตกลงไว้กับ
ผู้บังคับบัญชาได ้

 
 
 



 ๕ 

 
     (๒.๗) เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้ประเมินเปรียบเทียบผลงานที่ผู้รับ                      

การประเมินปฏิบัติได้จริงตลอดช่วงรอบการประเมิน กับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายหรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ตั้งแตเ่ริ่มรอบการประเมนิ แล้วให้คะแนนตามความเป็นจริงตามแบบที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗ 

(๓) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ด าเนินการดังนี้ 
(๓.๑)  ให้มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจากสมรรถนะที่จ าเป็น

ส าหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ก. สมรรถนะหลัก จ านวน ๕ เรื่อง ได้แก่ 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์   
๒. การบริการที่ด ี  
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม   
๕. การท างานเป็นทีม  

ข. สมรรถนะทางการบริหาร จ านวน ๖ เรื่อง ได้แก่ 
๑. สภาวะผู้น า 
๒. วิสัยทัศน์ 
๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
๔. ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
๕. การควบคุมตนเอง 
๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน 

     ค.  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  จ านวน ๓ เรื่อง                      
ตามประกาศ อ.ก.พ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป  
วิชาการและอ านวยการ  ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

ทั้งนี้ พฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะหลักให้เป็นไปตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะหลักของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะทางการบริหาร  พฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะเฉพาะ                      
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาการและอ านวยการ  ให้เป็นไปตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ.  ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒  จนกว่าส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 (๓.๒)  จ านวนสมรรถนะที่จะได้รับการประเมิน  การก าหนดน้ าหนักคะแนน  
และการก าหนดระดับของสมรรถนะ (ความคาดหวัง) ของข้าราชการพลเรือนสามัญในแต่ละประเภท                
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 
 



 ๖ 

 
(๓.๓) วิธีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใช้วิธีการประเมิน 

แบบการพิจารณาสัดส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมที่คาดหวัง ซึ่งจะประเมินว่าผู้รับการประเมิน                
ได้แสดงสมรรถนะตามที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด คิดเป็นสัดส่วนมากน้อยอย่างไร เมื่อเทียบกับระดับพฤติกรรม                
ที่คาดหวัง ซึ่งถ้าผู้รับการประเมินแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังได้มากก็จะได้คะแนนประเมินสูง โดยมีรายละเอียด
ของมาตรวัดดังตารางข้างล่างนี้ 
 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐   
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ ๖๐  
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ ๗๐  
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ ๘๐  
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ ๙๐  

ในการน ามาตรวัดนี้ไปใช้ ให้ผู้ประเมินด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) พิจารณาสมรรถนะทีละเรื่อง เพ่ือประเมินและให้คะแนนตามมาตรวัด                    
แล้วจึงบันทึกผลลงในแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (แบบแนบท้ายประกาศนี้) 
ส าหรับสมรรถนะเรื่องท่ีเหลือให้ด าเนินการเช่นเดียวกันจนครบทุกเรื่อง 
   (๒) ในการประเมินสมรรถนะหนึ่ง ๆ ให้พิจารณาว่าผู้รับการประเมินถูกคาดหมายว่า
จะต้องมีสมรรถนะนั้นในระดับใด 
   (๓) ผู้ประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมสมรรถนะทีละรายการ   
ในแต่ละเรื่องจนถึงระดับสมรรถนะที่ก าหนด (สมรรถนะที่คาดหวัง) จากนั้นจึงให้ค านวณว่าพฤติกรรมที่ท าได้                
คิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายการพฤติกรรมที่คาดหวังทั้ งหมด แล้วจึงน าผลการค านวณไปเทียบกับ                            
มาตรวัดว่าอยู่ในระดับใด จึงให้คะแนนตามระดับที่ได้ กรณีที่ผลการค านวณพฤติกรรมที่ท าได้น ามาค านวณ 
หาค่าร้อยละแล้วถ้ามีเศษทศนิยมตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป ให้ปัดเป็น ๑ ก่อน แล้วจึงน าไปเทียบกับมาตรวัด 

(๔) ล าดับขั้นในการประเมิน ให้ผู้รับการประเมินประเมินตนเองตามแบบการประเมิน
สมรรถนะที่ก าหนด แล้วส่งผลการประเมินตนเองดังกล่าวให้ผู้ประเมินทราบ ทั้งนี้  ให้ผู้ประเมินน าผล                      
การประเมินตนเองของผู้รับการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ                
หรือสมรรถนะของข้าราชการผู้นั้น  แล้วให้น าผลการประเมินของผู้ประเมินสรุปเป็นคะแนนที่ได้รับ  โดยให้มีการ
ประเมินรอบการประเมินละ ๑ ครั้ง 

ข้อ ๖  การประเมินคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.  ให้ประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภท จ านวน ๑๐ เรื่อง ๆ ละ  
๑๐ คะแนน  รวม ๑๐๐ คะแนน  โดยให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินตามรอบการประเมิน ตามแบบที่
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนดแนบท้ายประกาศนี้                

 
 
 
           

 



 ๗ 

 

ข้อ ๗  แบบการประเมินและการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 (๑)  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ให้ใช้แบบสรุปผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  
และแบบประเมินคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ สป.  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

(๒) ให้แบ่งกลุ่มคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการออกเป็น ๕ ระดับ คือ 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง แต่ละระดับมีช่วงคะแนนผลการประเมินดังนี้ 
 ระดับดีเด่น   มากกว่าหรือเท่ากับ  ๙๐  คะแนน 
 ระดับดีมาก  มากกว่าหรือเท่ากับ  ๘๐ คะแนน 
 ระดับดี    มากกว่าหรือเท่ากับ  ๗๐  คะแนน 
 ระดับพอใช้  มากกว่าหรือเท่ากับ  ๖๐   คะแนน 
 ต้องปรับปรุง น้อยกว่า ๖๐ คะแนน      
   ในกรณีผลรวมของคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งสามองค์ประกอบ
รวมกันแล้วมีเศษทศนิยมตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปให้ปัดเป็น ๑   
  ข้อ ๘ การด าเนินการในระหว่างรอบการประเมินและการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้ประกาศและตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้
ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน 

(๒) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษาแนะน าผู้รับการประเมิน                   
เพ่ือปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  พฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ               
และพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน 
ควรร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานหรือพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  
เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 

(๓) ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้รับ
การประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีผู้ รับการประเมินไม่ลงลายมือชื่อรับทราบ                             
ผลการประเมิน ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผล
การประเมินดังกล่าวแล้ว   

(๔ )  ให้ผู้ ประเมินหรือผู้ ที่ ได้ รับมอบหมาย เสนอความเห็นต่อผู้ บั งคับบัญชา                    
หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) และส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
ในหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ระดับส านักงานหรือส านักหรือเทียบเท่า แล้วแต่กรณี ก่อนน าเสนอต่อรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     
หรือรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือรองเลขาธิการส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  หรือรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน            
ให้ความเห็น  



 ๘ 

 
(๕) ให้ส านักงานหรือส านักหรือหน่วยงานภายในที่ได้รับการประกาศจัดตั้ง                

เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีเด่น   และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน  และความเป็นธรรม    
ของผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดได้พิจารณาให้ความเห็นตามล าดับแล้ว 
  ข้อ ๙ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด 
ให้ผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนา
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการให้รางวัลประจ าปี  รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทนต่าง ๆ 

ข้อ ๑๐ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญระดับส านักหรือเทียบเท่า ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านัก หรือเทียบเท่า เป็นประธาน
กรรมการ ข้าราชการพลเรือนสามัญในหน่วยงานไม่น้อยกว่า ๔ คน เป็นกรรมการ ผู้ที่รับผิดชอบงาน                    
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นเลขานุการ ท าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน                 
และความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญภายในสังกัด 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

(๒) คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ประกอบด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือรองเลขาธิการ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  หรือรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เป็นประธานกรรมการ      
ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการนั้นไม่น้อยกว่า ๔ คน เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าหน่วยงาน                      
ที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการเป็นเลขานุการ  มีหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน                 
และความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในบังคับบัญชา 

ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอ านวยการ ระดับสูง และอ านวยการ  
ระดับต้น เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ                 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา                     
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และส านักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาเอกชน                   
พิจารณาให้ความเห็นแล้ว ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกลั่นกรองของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการต่อไป 

 
 
 






