
 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๘๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา 
เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

 
 

เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  เปนธรรม  
และมีมาตรฐานเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๙  วรรคสอง  ของระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา
วาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา  (ก.ร.)  จึงเห็นควรกําหนด
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา  เรื่อง  แนวทาง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ” 

ขอ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนในการที่
สวนราชการสังกัดรัฐสภาจะใชเปนเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการและนําผลการประเมินไปใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ  แลวแตกรณี  ดังนี้ 

(๑) การเลื่อนคาตอบแทน 
(๒) การเลิกจาง 
(๓) การตอสัญญาจาง 
(๔) อื่น ๆ 
ขอ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  มี  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ 
ขอ ๔ ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภากําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ภายใตหลักการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน   
โดยสวนราชการสังกัดรัฐสภากําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน 

ขอ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ใหประเมินจากผลงานและ
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้  โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลงานไมนอยกวารอยละ  ๗๐ 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๘๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  (ก) การประเมินผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบ  ดังนี้ 
    ๑. ปริมาณงาน 
    ๒. คุณภาพงาน 
    ๓. ความทันเวลา 
  (ข) การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน  สวนราชการสังกัดรัฐสภาอาจกําหนด

คุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการในตําแหนงตาง ๆ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  สวนราชการสังกัดรัฐสภาอาจพิจารณา
ใชตามแบบแนบทายประกาศนี้  หรือปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานก็ได 

ขอ ๖ ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมินแจงใหผูรับการประเมินทราบถึงเปาหมายของ 
การปฏิบัติงานตามตําแหนงและงานที่รับผิดชอบ  ท้ังนี้  ใหสอดคลองกับขอกําหนดการจางที่กําหนด 
ในสัญญาจาง 

ขอ ๗ ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ปละ  ๒  ครั้ง  ตามป 
งบประมาณ  คือ 

ครั้งที่  ๑  ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่  ๑  ตุลาคม  ถึง  ๓๑  มีนาคม 
ครั้งที่  ๒  ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่  ๑  เมษายน  ถึง  ๓๐  กันยายน 
ขอ ๘ ใหหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล

การปฏิบัติงาน  ประกอบดวย 
(๑) หัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธาน 
(๒) หัวหนาหนวยงานที่มีพนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานอยู 
 หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย     เปนกรรมการ 
(๓) ผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาที่     เปนกรรมการ 
          และเลขานุการ 
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีหนาที่ในการกลั่นกรองการประเมินผล

การปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมจากการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา  หรือผูประเมินกอนที่จะ
เสนอผลการประเมินตอหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภา 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๘๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๙ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้ง  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปน 
ผูประเมินแจงผลการประเมินใหพนักงานราชการทั่วไปผูรับการประเมินทราบ  และใหคําปรึกษาแนะนํา
แกพนักงานราชการทั่วไปเพื่อแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีย่ิงขึ้น 

ขอ ๑๐ พนักงานราชการทั่วไปผูใดซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว   
มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินติดตอกัน ๒ ครั้งต่ํากวาระดับดี  ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหนา
สวนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจางตอไป 

ขอ ๑๑ กรณีท่ีจะมีการตอสัญญาจาง  ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบ 
การพิจารณาในการตอสัญญาจาง  โดยผูท่ีไดรับการพิจารณาใหตอสัญญาจาง  จะตองมีผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานเฉลี่ยยอนหลังไมเกิน  ๔  ป  ไมตํ่ากวาระดับดี  ท้ังนี้  ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอ
หัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาสั่งจางตอไป 

ขอ ๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ  ใหกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้ 

(๑) ใหหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาและผูรับผิดชอบงาน/โครงการรวมกันประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ 

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษใหประเมินจากผลการปฏิบัติงาน
ตามเปาหมายและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  โดยสอดรับกับขอตกลง/เงื่อนไขในสัญญาจาง  ท้ังนี้   
โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลงานไมนอยกวารอยละ  ๘๐ 

(๓) ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภากําหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการพิเศษเปนรายเดือนหรือเปนระยะ  เมื่องาน/โครงการ  ไดดําเนินการสําเร็จไปแลวรอยละ  ๒๕  
รอยละ  ๕๐  รอยละ  ๗๕  และรอยละ  ๑๐๐  หรืออื่น ๆ  โดยเทียบเคียงกับเปาหมายของงาน/โครงการ 

ขอ ๑๓ ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภาวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน  เพ่ือนําไปใช 
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในขอ  ๒ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

โภคิน  พลกุล 
ประธาน  ก.ร. 



 
 

ตัวอยาง 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทัว่ไป 

 
 
ช่ือผูรับการประเมิน…………………………….. วันเริ่ม - ส้ินสุดสัญญาจาง………………………………...
ตําแหนง………………………กลุมงาน…………………………ช่ืองาน/โครงการ ..………………………..
สังกัด…………………….......................………..อัตราคาตอบแทน……………………………..บาท/เดือน 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ครั้งท่ี  ๑ ระหวางวันท่ี………...…....…..………..ถึงวันท่ี………………......…….. 
  ครั้งท่ี  ๒ ระหวางวันท่ี………...……......………..ถึงวันท่ี………………......…….. 

 
 
คําแนะนําในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   

ระดับคะแนน รายละเอียด 
๓ ปฏิบัติหนาท่ีไดดีเกนิกวาท่ีกําหนด 
๒ ปฏิบัติหนาท่ีไดตามที่กําหนด 
๑ ปฏิบัติหนาท่ีไดต่ํากวาท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
สวนที่ ๑  ผลงาน 

ผลการประเมิน 
หนาท่ีความรับผิดชอบ น้ําหนัก เปาหมายการผลิต เกินกวาท่ีกําหนด 

(๓  คะแนน) 
ตามกําหนด 
(๒  คะแนน) 

ต่ํากวาท่ีกําหนด 
(๑  คะแนน) 

๑.      
      
๒.      
      
๓.      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 ๑๐๐  ผลการประเมินดานผลงาน 

 
ผลการประเมินดานผลงาน  เปนผลรวมของคะแนนแตละรายการคูณดวยน้าํหนักแตละรายการแลวหารดวย ๑๐๐ 
=Σ  (คะแนน x น้ําหนัก) 
 ๑๐๐ 



-๓- 
 
สวนที่ ๒  คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

ผลการประเมิน 
คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน น้ําหนัก เกินกวาท่ีกําหนด 

(๓  คะแนน) 
ตามกําหนด 
(๒  คะแนน) 

ต่ํากวาท่ีกําหนด 
(๑  คะแนน) 

๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
๕.     
๖.     
     
     
     
     
     
 ๑๐๐ ผลการประเมินดานคุณลักษณะฯ 
  ผลการประเมินท้ัง ๒ ดาน 

 
ผลการประเมินดานคณุลกัษณะฯ  เปนผลรวมของคะแนนแตละรายการคณูดวยน้าํหนกัแตละรายการแลวหารดวย ๑๐๐ 
=Σ  (คะแนน x น้ําหนัก) 
 
 
ผลการประเมินท้ัง ๒ ดาน = (ผลการประเมินดานผลงาน x ๐.๗) + (ผลการประเมินดานคุณลักษณะ x ๐.๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 



๒ 

-๔- 
 

สรุปผลการประเมิน สรุปผลการประเมินท้ังป  = 
  ดีเดน (๒.๕๑ - ๓.๐๐)  (ผลการประเมินครั้งท่ี ๑ + ผลการประเมินครั้งท่ี ๒) 
  ดี (๑.๕๑ - ๒.๕๐)  
  ควรปรับปรุง (๑.๐๐ - ๑.๕๐)   ดีเดน (๒.๕๑ - ๓.๐๐) 
   ดี (๑.๕๑ - ๒.๕๐) 
   เลิกจาง (๑.๐๐ - ๑.๕๐) 

 
ความคิดเห็นของผูประเมินเกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      ลงช่ือ………………………….……… 
              (…………………………….…….) 
             ตําแหนง…………………………………… 
       วันท่ี……………………………………. 
 
ไดรับแจงผลการประเมินแลวเม่ือวันท่ี…………………………….......………. 
 
      ลงช่ือ………………………….………ผูรับการประเมิน 
              (…………………………….…….) 
             ตําแหนง…………………………………… 
       วันท่ี……………………………………. 
 
 
 
 
 
ในกรณีท่ีผูรับการประเมินไมยอมลงนาม  ใหผูแจงบันทึกไวเปนหลักฐาน 



-๕- 
 
ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไป 
  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ลงช่ือ………………………….……… 
              (…………………………….…….) 
             ตําแหนง…………………………………… 
       วันท่ี……………………………………. 
 
 
ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง  (ถามี) 
  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี ้
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ลงช่ือ………………………….……… 
              (…………………………….…….) 
             ตําแหนง…………………………………… 
       วันท่ี……………………………………. 
 



 
 

ตัวอยาง 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพิเศษ 

 
 
ช่ือผูรับการประเมิน…………………………….. วันเริ่ม - ส้ินสุดสัญญาจาง………………………………. 
ช่ืองาน/โครงการ………………………………..ช่ือสวนราชการ…………………………………………….. 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน    ประจําเดอืน……………………………… 
       ตามความสําเร็จของงาน    ๒๕%    ๕๐%    ๗๕%    ๑๐๐% 

      อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)………………………………………………………….. 
 
 
 
คําแนะนําในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   

ระดับคะแนน รายละเอียด 
ดีเดน 

(๓ คะแนน) 
ปฏิบัติหนาที่ไดดีเกนิกวาที่กาํหนด 

ดี 
(๒ คะแนน) 

ปฏิบัติหนาที่ไดตามที่กําหนด 

พอใช 
(๑ คะแนน) 

ปฏิบัติหนาที่ไดต่ํากวาทีก่ําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
สวนท่ี ๑  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย 

ผลผลิต ผลการประเมิน 

เปาหมาย น้ําหนกั ผลการดําเนินงานโดยยอ ดีเดน 
(๓ คะแนน) 

ดี 
(๒ คะแนน) 

พอใช 
(๑ คะแนน) 

๑.      
      
๒.      
      
๓.      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 ๑๐๐  ผลการประเมินดานผลงาน 

 
ผลการประเมินดานผลงาน  เปนผลรวมของคะแนนแตละรายการคูณดวยน้ําหนักแตละรายการแลวหารดวย ๑๐๐ 
=Σ  (คะแนน x น้ําหนกั) 
 ๑๐๐ 



-๓- 
 
สวนท่ี ๒  คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

ผลการประเมิน 
คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน น้ําหนกั ดีเดน 

(๓ คะแนน) 
ดี 

(๒ คะแนน) 
พอใช 

(๑ คะแนน) 
๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
๕.     
๖.     
     
     
     
     
     
 ๑๐๐ ผลการประเมินดานคณุลักษณะฯ 
  ผลการประเมินทั้ง ๒ ดาน 

 
ผลการประเมินดานคุณลักษณะฯ เปนผลรวมของคะแนนแตละรายการคูณดวยน้ําหนักแตละรายการแลวหารดวย ๑๐๐ 
=Σ  (คะแนน x น้ําหนกั) 
 
 
ผลการประเมนิทั้ง ๒ ดาน = (ผลการประเมนิดานผลงาน x ๐.๘) + (ผลการประเมนิดานคุณลักษณะ x ๐.๒) 
 
สรุปผลการประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ  (จากคะแนนเฉลี่ย) 
           อยูในระดับดีเดน                   (๒.๕๑ - ๓.๐๐) 
           อยูในระดับดี                         (๑.๕๑ - ๒.๕๐) 
           อยูในระดับพอใช                   (๑.๐๐ - ๑.๕๐) 
 
 
 
 

๑๐๐ 



 
-๔- 

 
ความคิดเหน็เพิ่มเตมิของผูประเมิน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สวนท่ี ๓  วิเคราะหผลการปฏิบัติงาน 

จุดเดน……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดดอย…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
    ลงชื่อ………………………………….(หัวหนาสวนราชการสังกัด
รัฐสภา) 
            (…………………………….…….) 
           ตาํแหนง…………………………………… 
     วันที…่…………………………………. 


