
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๗
                      

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ
ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคนภาครัฐ
และใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลองตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมีการจางพนักงานราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗”

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป

ขอ ๓  ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
เวนแตราชการสวนทองถ่ิน

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเปน
สวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ
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“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดย    
ไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพ่ือเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
ใหกับสวนราชการนั้น

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่กําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเปน
ขอหามในเรื่องใด  ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหาม
เชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย  ทั้งนี้ เวนแตเร่ืองใดมีกําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้
หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง  หรือเปนกรณีที่สวนราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการ
ประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใด ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการ
หรือลูกจางในบางเรื่องเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

ขอ ๕  ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
พนักงานราชการ
                      

ขอ ๖  พนักงานราชการมีสองประเภท ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเปนงาน

ประจําทั่วไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ หรือ
งานเชี่ยวชาญเฉพาะ

(๒) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ตอง
ใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนเฉพาะ
เร่ืองของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว



๓

ขอ ๗  ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนก
เปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังตอไปนี้

(๑) กลุมงานบริการ
(๒) กลุมงานเทคนิค
(๓) กลุมงานบริหารทั่วไป
(๔) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
(๕) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๖) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ในแตละกลุมงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีกลุมงานยอยเพื่อให

เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได
การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการกําหนด

ลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
สวนราชการซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการอาจกําหนดชื่อตําแหนงในกลุมงานตาม

ความเหมาะสมกับหนาที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่จางได

ขอ ๘  ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานราชการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง

(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

(๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน
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(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่สวนราชการกําหนดไวในประกาศ
การสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ  ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปน
หรือเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนั้น

ความใน (๑) ไมใหใชบังคับกับพนักงานราชการชาวตางประเทศซึ่งสวนราชการจํา
เปนตองจางตามขอผูกพันหรือตามความจําเปนของภารกิจของสวนราชการ

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามเพิ่มขึ้น หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติของสวนราชการในการจางพนักงานราชการเพื่อให
สอดคลองกับวัตถปุระสงคของการกําหนดใหมีพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๙  ใหสวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป
โดยใหสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ
ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการกําหนด

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดานบุคคลตามความจําเปนและสอดคลองกับกรอบอัตรา
กําลังพนักงานราชการดังกลาว  ทั้งนี้ การเบกิจายงบประมาณใหเปนไปตามประเภทรายจายที่ไดรับ
การจัดสรรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด

ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน สวนราชการอาจขอใหเปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจงใหสํานักงบประมาณทราบ

ขอ ๑๐  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด

ในกรณีที่สวนราชการใดจะขอยกเวนหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรรหาหรือการ
เลือกสรรตามที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหสามารถกระทําไดโดยทําความตกลงกับ
คณะกรรมการ

ขอ ๑๑  การจางพนักงานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ปหรือ
ตามโครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได  ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนราชการ

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
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การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการเปนผูลงนามในสัญญาจางกับผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการ

ขอ ๑๒  การแตงกายและเครื่องแบบปกติ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด
เครื่องแบบพิธีการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

ขอ ๑๓  วันเวลาการทํางาน หรือวิธีการทํางานในกรณีที่ไมตองอยูปฏิบัติงานประจํา
สวนราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด  ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามหนาที่ของพนักงานราช
การในแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน

หมวด ๒
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน

                      

ขอ ๑๔  อัตราคาตอบแทนของพนักงานราชการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด

ขอ ๑๕  สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(๑) สิทธิเก่ียวกับการลา
(๒) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(๓) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(๔) คาใชจายในการเดินทาง
(๕) คาเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๗) การไดรับรถประจําตําแหนง
(๘) สิทธิอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑการไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด

ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี  ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนตามวรรคหนึ่ง
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ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
สิทธิประโยชนใหแกพนักงานราชการเพื่อใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

ขอ ๑๖  ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการตามขอ ๑๔ และขอ ๑๕ เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรมและมีมาตรฐาน
โดยคํานึงถึงคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง คาตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการ
พลเรือน และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปจจัยอื่นที่เก่ียวของ

ขอ ๑๗  ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม

ขอ ๑๘  สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับคาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด

หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

                      

ขอ ๑๙  ในระหวางสัญญาจาง ใหสวนราชการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ดังตอไปนี้

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ใหกระทําในกรณี
ดังตอไปนี้

(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ใหกระทําในกรณี
การประเมินผลสําเร็จของงานตามชวงเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจาง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวเพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได



๗

ขอ ๒๐  พนักงานราชการผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
ใหถือวาสัญญาจางของพนักงานราชการผูนั้นสิ้นสุดลง โดยใหสวนราชการแจงใหพนักงานราชการ
ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผูนั้น

ขอ ๒๑  ใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินการจางพนักงานราชการ รวมทั้ง
ปญหาอุปสรรคหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกป

หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย

                      

ขอ ๒๒  พนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กําหนดในระเบียบนี้ ตามที่
สวนราชการกําหนด และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําส่ังของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ขอ ๒๓  พนักงานราชการตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปนขอหาม
และขอปฏิบัติที่สวนราชการกําหนด

พนักงานราชการผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
พนักงานราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย

ขอ ๒๔  การกระทําความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
(๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเง่ือนไขที่ทางราชการ

กําหนดใหปฏิบัติจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย

อยางรายแรง
(๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติ

ตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๒ จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานเปนเวลาติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน สําหรับตําแหนง

ที่สวนราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน



๘

(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานจนทําใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง สําหรับตําแหนงที่สวนราชการกําหนด
การทํางานตามเปาหมาย

(๘) ประพฤติช่ัวอยางรายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุกหรือหนักกวาโทษจําคุก

(๙) การกระทําอ่ืนใดที่สวนราชการกําหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

ขอ ๒๕  เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการจัดใหมีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตอง
ใหโอกาสพนักงานราชการที่ถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวาพนักงานราชการผูนั้นกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการมีคําส่ังไลออก  แตถาไมมีมูลกระทําความผิดใหส่ังยุติเร่ือง

หลักเกณฑและวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการ
กําหนด

ขอ ๒๖  ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไมรายแรงตามที่
สวนราชการกําหนด ใหหัวหนาสวนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน หรือลดขั้นเงิน
คาตอบแทน ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด

ในการพิจารณาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
สอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร

ขอ ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ทางวินัยแกพนักงานราชการ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

หมวด ๕
การสิ้นสุดสัญญาจาง

                      

ขอ ๒๘  สัญญาจางส้ินสุดลงเมื่อ
(๑) ครบกําหนดตามสัญญาจาง
(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้หรือตามที่

สวนราชการกําหนด



๙

(๓) พนักงานราชการตาย
(๔) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
(๕) พนักงานราชการถูกใหออก เพราะกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
(๖) เหตุอ่ืนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือตามขอกําหนดของสวนราชการ

หรือตามสัญญาจาง

ขอ ๒๙  ในระหวางสัญญาจาง พนักงานราชการผูใดประสงคจะลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอหัวหนาสวนราชการตามหลักเกณฑที่สวนราชการกําหนด

ขอ ๓๐  สวนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการผูใดกอนครบ
กําหนดตามสัญญาจางได โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมเปนเหตุที่พนักงานราชการจะ
เรียกรองคาตอบแทนการเลิกสัญญาจางได เวนแตสวนราชการจะกําหนดใหในกรณีใดไดรับ
คาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไว

ขอ ๓๑  เพ่ือประโยชนแหงทางราชการ สวนราชการอาจสั่งใหพนักงานราชการ
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานราชการ
อางขอเลิกสัญญาจางหรือเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ  ในการนี้สวนราชการอาจกําหนดให
คาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่นจากการสั่งใหไปปฏิบตัิงานดังกลาวก็ได

ขอ ๓๒  ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานราชการแลว หากในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลนั้นในระหวางที่เปนพนักงานราชการกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการ
ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ในการนี้สวนราชการอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะไดรับจากสวนราชการไวเพ่ือชําระ
คาความเสียหายดังกลาวก็ได

ขอ ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
เก่ียวกับการเลิกสัญญาจางตามหมวดนี้ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได



๑๐

หมวด ๖
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

                      

ขอ ๓๔  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ” เรียกโดยยอวา “คพร.” ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนรองประธาน
กรรมการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม อัยการสูงสุด อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เปนกรรมการ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูเช่ียวชาญในสาขาการบริหารงานบุคคล
กฎหมาย เศรษฐศาสตร และแรงงานสัมพันธ สาขาละหนึ่งคน

ใหผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนกรรมการและเลขานุการ
และผูแทนสํานักงบประมาณและผูแทนกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอ ๓๕  กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

ขอ ๓๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนง เมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการใหออก
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางหรือแตงตั้งเพ่ิมขึ้น

ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งมีวาระเทากับวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู
ในตําแหนง

ขอ ๓๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะสวนราชการในการ

ปรับปรุงหรือแกไขระเบยีบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้



๑๑

(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจาง

(๓) กําหนดกลุมงานและลักษณะงานในกลุมงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
ของพนักงานราชการ

(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่สวนราชการเสนอ
(๕) กําหนดอัตราคาตอบแทนและวางแนวทางการกําหนดสิทธิประโยชนอ่ืนของ

พนักงานราชการ
(๖) กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(๗) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชบังคับระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
(๙) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่น

ขอ ๓๘  ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการของ
คณะกรรมการและปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ขอ ๓๙  ในกรณีที่เร่ืองใดตามระเบียบนี้กําหนดใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑ
หรือปฏิบัติในเรื่องใด คณะกรรมการอาจกําหนดใหเร่ืองนั้นตองกระทําโดย อ.ก.พ. กรม องคการ
บริหารงานบุคคลอื่นของสวนราชการ หรือใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการเปน
ผูดาํเนินการก็ได

บทเฉพาะกาล
                      

ขอ ๔๐  ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการ
บริหารงานลูกจางสัญญาจางตามคําส่ังคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน    
ภาครัฐ ที่ ๓/๒๕๔๖ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกวาคณะกรรมการ
ตามระเบียบนี้จะเขารับหนาที่

ขอ ๔๑  ในกรณีที่สวนราชการยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไมแลวเสร็จ
ถามีความจําเปนตองจางพนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหดําเนินการจางไดในกรณี
ที่มีงบประมาณและโครงการแลว หรือสําหรับโครงการใหม โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
การจาง



๑๒

ขอ ๔๒  ในกรณีที่อัตราลูกจางประจําวางลงและคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐกําหนดใหจางเปนลูกจางช่ัวคราว สวนราชการจะดําเนินการจางเปนพนักงาน
ราชการตามระเบียบนี้ไดตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป หรือตามที่คณะกรรมการ
กําหนด

ขอ ๔๓  ในกรณีที่อัตราลูกจางประจําวางลงระหวางป ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งตองยุบเลิกตําแหนงนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ หากสวนราชการยังมี
ความจําเปนและไมใชกรณีการจางเหมาบริการ ใหขออนุมัติคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดใหเปน
พนักงานราชการ



 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 
 
 
 
ที่  สธ  0201.034/ว  275 

        

 
 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุร ี11000 

         21  ตุลาคม  2554 

เร่ือง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดทกุจังหวัด 

อ้างถึง  (1)  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     ของพนักงานราชการ  พ.ศ.  2554  ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2554 

 (2)  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
       ในสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2548 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
          ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2554 

  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่อ้างถึง  (1)  ได้ปรับปรุงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการใหม ่ เพ่ือใหม้ีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  เป็นธรรม  และมีมาตรฐาน  ที่เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการย่ิงข้ึน  พร้อมกับกําหนดแนวทางการประเมนิผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  เพ่ือเป็นตัวอย่างใหส้่วนราชการปรบัใชต้ามความเหมาะสม  โดยมผีลบังคับใชต้ั้งแต่
วันท่ี  1  ตลุาคม  2554  เป็นต้นไป  น้ัน  

  เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับดังกล่าวข้างต้น  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทาํหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว  ดังสิง่ที่ส่งมาด้วย  1  และให้ยกเลิกหลักเกณฑ์
ตามที่อ้างถึง  (2)  ทั้งน้ี  ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี  1  ตุลาคม 2554  เป็นต้นไป 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย  จะเป็นพระคุณ 

        ขอแสดงความนับถือ 

                                                   
สํานักบริหารกลาง 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร.  0  2590  1349,  1350 
โทรสาร  0  2590  1350 
http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm 

หมายเหตุ  สําเนาส่งโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง/และราชการบริหารส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ 
    ในส่วนภูมิภาค 



หลกัเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการปฏบิตังิาน 
ของพนกังานราชการในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  พ.ศ.  2554 

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่ส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  โปร่งใส  เป็นธรรม  และมีมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ้  19  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ.  2547  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2554  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จึงกําหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดไว้  ดังน้ี 

  ข้อ  1  หลกัเกณฑ์น้ีเรียกว่า  “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2554” 

  ข้อ  2  ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2548 

  ข้อ  3  หลกัเกณฑ์และวิธีการน้ี  ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการในสังกัด  
ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554  เป็นต้นไป 

  ข้อ  4  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเคร่ืองมอืในการบรหิารพนักงานราชการและนําผลการประเมนิไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการ
พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  แล้วแต่กรณ ี ดังน้ี 
   (1)  การเลื่อนค่าตอบแทน 
   (2)  การเลิกจา้ง 
   (3)  การต่อสญัญาจ้าง 
  (4)  การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
  (5)  การให้ค่าตอบแทนพิเศษและการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

  ข้อ  5  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  มี  2  ประเภท  ดังน้ี 
  (1)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 
  (2)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ 

  ข้อ  6  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ภายใต้หลักการที่จะประเมินผล
การปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลสําเรจ็และผลสมัฤทธ์ิของงาน  โดยส่วนราชการกําหนดตวัช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 
ให้มีความชัดเจน  สามารถตรวจสอบได้ 

  ข้อ  7  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ให้ประเมินจากผลงานของ
พนักงานราชการผู้น้ัน  โดยมุง่ผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดให้มีสดัส่วนของ
ผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

   (ก)  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังน้ี 
   (1)  ปริมาณผลงาน 
   (2)  คุณภาพผลงาน 
   (3)  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
   (4)  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

/(ข)  การประเมิน..... 



 -  2  -

 
  (ข)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังน้ี 
   (1)  มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
   (2)  บริการที่ดี 
   (3)  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
   (4)  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
   (5)  การทํางานเป็นทีม 

ฯลฯ 

  ส่วนราชการอาจกําหนดให้มอีงค์ประกอบการประเมินอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม
ของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในตําแหน่งต่าง ๆ 

  สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ส่วนราชการใช้ตามแบบ
ที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  แนบท้ายหลักเกณฑ์น้ี  หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของ
ลักษณะงานได้ 

  ในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้นําผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น  5  ระดับ  คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง  
โดยกําหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน  ดังน้ี 

ระดบั คะแนน คําอธบิาย 

ดีเด่น 95 - 100 ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานสูงกว่า
มาตรฐานหรือข้อกําหนดหรือดีกว่าที่คาดหวัง 

ดีมาก 85 - 94 ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเกินมาตรฐาน
หรือข้อกําหนดหรือดีกว่าที่คาดหวัง 

ดี 75 - 84 ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน
หรือข้อกําหนดหรือตามคาดหวัง 

พอใช้ 65 - 74 ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานต่ํากว่า
มาตรฐานหรือข้อบกพร่องอยู่เสมอหรือตํ่ากว่าที่คาดหวัง 

ต้องปรับปรุง น้อยกว่า  65 ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานตอ้งปรับปรุง 

  ให้มีการกําหนดข้อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  
เช่น  แผนงาน  โครงการหรือผลงานที่กําหนดในการมอบหมายงาน  เป็นต้น  ทั้งน้ี  ใหพิ้จารณาจากข้อตกลง
ผลการบริหารงานของส่วนราชการหรือภารกิจหลักที่ได้มีการกําหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้และให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบถึงเป้าหมายของการปฏิบัติงานตามตําแหน่งและ
งานที่รับผิดชอบ  ทั้งน้ี  ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดการจ้างที่กําหนดในสญัญาจ้าง 

  ข้อ  8  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

   (1)  ช่วงเร่ิมรอบการประเมิน  ให้ส่วนราชการกําหนดเป้าหมายผลสาํเร็จของงาน
ในภาพรวมของส่วนราชการที่จะมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติ  จากน้ันให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน  
และพนักงานราชการแต่ละคน  ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ความสําเร็จของงาน   

/ผลลัพธ์..... 
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ผลลัพธ์ทีค่าดหวังจากการปฏิบัติงาน  ซึ่งพนักงานราชการผูน้ั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมนิน้ัน  โดยกําหนด
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหรือหลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม  รวมทัง้ระบุพฤติกรรมในการ
ทํางานที่คาดหวังด้วย 

   (2)  ในระหว่างรอบการประเมิน  ให้ผู้บังคบับัญชา/ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม  (1)  รวมท้ังเป็นพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาแนะนําและช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้พนักงานราชการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสําเร็จของ
งานที่หน่วยงานกําหนด 

   (3)  เมื่อครบรอบการประเมิน  ใหผู้้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินดําเนินการ  ดังน้ี 
    (3.1)  ประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนด 
    (3.2)  จัดทําบัญชีรายช่ือพนักงานราชการตามลําดับคะแนนผลการประเมิน 
    (3.3)  เสนอบัญชีรายช่ือพนักงานราชการตามลําดับคะแนนผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  พิจารณาเพ่ือความเป็นมาตรฐาน  โปร่งใสและ
เป็นธรรมในการประเมิน  ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือนําไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคลต่อไป 
    (3.4)  แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่พนักงานราชการ  และให้คําปรึกษา
แนะนําแก่พนักงานราชการ  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น 

  ข้อ  9  ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป  ปีละ  2  ครั้ง  ตาม
ปีงบประมาณ คือ 
  ครั้งที่  1  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ถงึวันที่  31  
มีนาคม  ปีถัดไป 
  ครั้งที่  2  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่  30  
กันยายน  ปีเดียวกัน 

  ข้อ  10  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีองค์ประกอบดังน้ี 
      (1)  หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ     เป็นประธาน 
      (2)  หัวหน้าหน่วยงานที่มีพนักงานราชการทั่วไป     เป็นกรรมการ 
            ปฏิบัติงานอยู่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
      (3)  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่      เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีหน้าที่ในการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผล
การประเมินต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี 

  ข้อ  11  พนักงานราชการทั่วไปผู้ใด  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว  มี
คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน  2  ครั้ง  ติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี  ให้ผูบั้งคับบัญชาทําความเห็นเสนอผู้มี
อํานาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป  พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้น้ันทราบภายในเจ็ดวันนับต้ังแต่ 
วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

/ข้อ  11..... 
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  ข้อ  12  กรณทีี่จะมีการต่อสญัญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปผู้ใด  ให้ส่วนราชการดําเนินการ  
ดังน้ี 

         (1)  ส่วนราชการที่ประสงค์จะจ้างพนักงานราชการในตําแหน่งต่าง ๆ  ต่อไป  
จะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนทีแ่สดง  นโยบาย  แผนงาน  หรอืโครงการที่ดําเนินการอยู่น้ัน  ยังคงมีการ
ดําเนินการต่อและจําเป็นต้องใช้พนักงานราชการตําแหน่งดังกล่าวปฏิบัติงานต่อไป  หากสว่นราชการไม่มีแผนงาน
หรือโครงการที่จําเป็นต้องปฏิบัติ  หรือไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน  ก็ให้เลิกจ้างพนักงานราชการในตําแหน่งน้ัน ๆ 

  การต่อสัญญาจ้างให้ส่วนราชการจัดส่งนโยบาย  แผนงาน  หรือโครงการที่ดาํเนินการอยู่  
ว่ายังคงมีการดําเนนิการต่อและจําเป็นต้องใชพ้นกังานราชการปฏบิตังิานต่อไป  ไปใหส้ํานักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุเพือ่ทราบ  ก่อนครบสญัญาจ้างไม่น้อยกว่า  2  เดือน  และ 

         (2)  ให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปผู้น้ันมา
ประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง  โดยผู้ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง  จะต้องมีคะแนนเฉล่ีย
ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  2  ครั้งติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้างไม่ตํ่ากว่าระดับดี  ทั้งน้ี  
ให้ผู้บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผู้มีอํานาจสั่งจ้างพิจารณาสั่งจ้างต่อไป 

  อนึ่ง  สําหรับพนักงานราชการ  กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ  การต่อสัญญาจ้างต้องคํานึงถึง
งบประมาณของส่วนราชการตามแผนงาน  โครงการ  การต่อสญัญาจา้งให้กระทาํไดค้ราวละไม่เกิน  1  ปี 
ต่อสญัญาจ้าง  ได้ตามแผนงาน  โครงการ ดังกล่าว  โดยใหด้าํเนนิการตาม  ข้อ  12 (1)  วรรคสอง 

  ข้อ  13  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ  กําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์
และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
   (1)  ใหผู้้บังคับบัญชาและผูร้ับผิดชอบงาน/โครงการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการพิเศษ 
   (2)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ  ให้ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ตามข้อตกลง/เง่ือนไขในสัญญาจ้าง  ทั้งน้ี  กําหนดให้มี
สัดส่วนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
   (3)  ให้ส่วนราชการผู้จ้างกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน-
ราชการพิเศษเป็นรายเดือนหรือเป็นระยะ ๆ  เมื่องาน/โครงการ  ได้ดําเนินการสําเร็จไปแล้วร้อยละ  25  
ร้อยละ  50  ร้อยละ  75  และร้อยละ  100  หรืออ่ืน ๆ  โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายของงาน/โครงการ 

  (4)  ให้ส่วนราชการดําเนินการเช่นเดียวกับพนักงานราชการทั่วไปในข้อ  9,  10,  11  
และ  12 

  ข้อ  14  ให้ส่วนราชการวางระบบจัดเก็บผลการประเมิน  เพ่ือนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ในข้อ  4 

 

 



 
แบบสรปุการประเมินผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการทั่วไป 

ส่วนที่  1  ข้อมูลของผู้รบัการประเมิน 
ชื่อผู้รบัการประเมิน  (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 
วันเริ่มสญัญา................................................................  วันสิน้สดุสญัญาจ้าง........................................................ 
ชื่องาน/โครงการ.................................................................................................................................................... 
ตําแหน่ง................................................. กลุ่มงาน...................................... สงักดั................................................. 

ส่วนที่  2  การประเมินผลสมัฤทธิข์องงาน 

ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม.............  ถึงวันที่  31  มีนาคม..............  

ตัวชี้วัด/ผลงาน 
ระดับค่าเป้าหมาย  (ก) %น้ําหนัก คะแนน  (ค) 

1 2 3 4 5 (ข) (ค = กxข) 
1.        

2.        

3.        

รวม 100%  

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานคร้ังที่  1 =  คะแนนรวมของทุกตัวช้ีวัด  (ค)   X  100  =          X  100  = 

ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน.............  ถึงวันที ่ 30  กันยายน.............. 

ตัวชี้วัด/ผลงาน 
ระดับค่าเป้าหมาย  (ก) %น้ําหนัก คะแนน  (ค) 

1 2 3 4 5 (ข) (ค = กxข) 
1.        

2.        

3.        

รวม 100%  

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานคร้ังที่  2 =  คะแนนรวมของทุกตัวช้ีวัด  (ค)   X  100  =       X  100  = 
 
 
หมายเหตุ :  5     (ตัวหาร)  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับค่าเป้าหมาย 
      100  (ตัวคูณ)  หมายถึง  การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธ์ิของงานให้เป็นคะแนนที่มีฐาน 

     คะแนนเต็มเป็น  100  คะแนน 
 

                                              =    ผลการประเมนิครั้งที่  1  +  ผลการประเมนิครั้งที่  2  =           = 
 
 
 

5 

2 
สรปุผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทั้งป ี

5 



-  2  - 

ส่วนที่  3  การประเมินพฤตกิรรมการปฏบิตัิงาน 

ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม.............  ถึงวันที่  31  มีนาคม..............  

 
พฤตกิรรมการปฏบิตังิาน 

ระดบัทีแ่สดงออกจริง  (ก) % 
น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน 
(ค) 

(ค = กxข) 
1 

ตํ่ากว่า 
กําหนดมาก 

2 
ตํ่ากว่า 
กําหนด 

3 
ตาม

กําหนด 

4 
เกินกว่า 
กําหนด 

5 
เกินกว่า 

กําหนดมาก 
1.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ        

2.  การบริการท่ีดี        

3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ        

4.  การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม        

5.  การทํางานเป็นทีม        

รวม 100%  

คะแนนพฤติกรรมคร้ังที่  1 =  คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ  (ค)  X  100  =           X  100  = 

 
ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน.............  ถึงวันที ่ 30  กันยายน.............. 

 
พฤตกิรรมการปฏบิตังิาน 

ระดบัทีแ่สดงออกจริง  (ก) % 
น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน 
(ค) 

(ค = กxข) 
1 

ตํ่ากว่า 
กําหนดมาก 

2 
ตํ่ากว่า 
กําหนด 

3 
ตาม

กําหนด 

4 
เกินกว่า 
กําหนด 

5 
เกินกว่า 

กําหนดมาก 
1.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ        

2.  การบริการท่ีดี        

3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ        

4.  การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม        

5.  การทํางานเป็นทีม        

รวม 100%  

คะแนนพฤติกรรมคร้ังที่  2 =  คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ  (ค)  X  100  =           X  100   = 

หมายเหตุ :   5  (ตัวหาร)  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับที่แสดงออกจริง 
        100  (ตัวคูณ) หมายถึง  การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นคะแนนที่ม ี
       ฐานคะแนนเต็มเป็น  100  คะแนน 

                    =  ผลการประเมินครั้งที่  1  +  ผลการประเมินครั้งที่  2 
 
      =             = 

5 

สรุปผลการประเมินพฤตกิรรมการปฏบิตัิงาน 

5 

5 

2 
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ส่วนที่  4  การสรปุผลการประเมินทัง้ป ี

องคป์ระกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน (ก) X (ข) 
ผลการประเมนิด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน  80%  
ผลการประเมนิด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  20%  

 รวม 100%  

ระดบัผลการประเมิน     ดีเด่น   ดีมาก  ดี    พอใช้     ต้องปรับปรุง 
 
ความคดิเหน็เพิ่มเติมของผูป้ระเมิน 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

ส่วนที่  5  การรับทราบผลการประเมิน 

ประเมินผลการปฏบิตังิานครั้งที่  1 ประเมินผลการปฏบิตังิานครั้งที่  2 

ผู้รบัการประเมิน : 

               ได้รบัทราบผลการประเมินแล้ว 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 

ผูป้ระเมิน : 

               ได้แจ้งผลการประเมินแล้ว 

                 ลงช่ือ........................................................ 
                 ตําแหน่ง.................................................... 
                 วันที่........................................................... 

ผู้รบัการประเมิน : 

             ได้รบัทราบผลการประเมินแล้ว 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 

ผูป้ระเมิน : 

             ได้แจ้งผลการประเมินแล้ว 

                 ลงช่ือ........................................................ 
                 ตําแหน่ง.................................................... 
                 วันที่........................................................... 
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ส่วนที่  6  ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไป 

ประเมินผลการปฏบิตังิานครั้งที่  1 ประเมินผลการปฏบิตังิานครั้งที่  2 

ผูบ้ังคบับญัชาเหนือขึ้นไป : 

               เหน็ด้วยกับผลการประเมิน 
               มีความเห็นต่างดังน้ี………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 

ผูบ้ังคบับญัชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง : 

               เหน็ด้วยกับผลการประเมิน 
               มีความเห็นต่างดังน้ี………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 
 

ผูบ้ังคบับญัชาเหนือขึ้นไป : 

             เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
             มีความเห็นต่างดังน้ี………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 

ผูบ้ังคบับญัชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง : 

             เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
             มีความเห็นต่างดังน้ี………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…. 

                  ลงช่ือ........................................................ 
                  ตําแหน่ง.................................................... 
                  วันที่........................................................... 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


