
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือน 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑  แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ไดกําหนดวัตถุประสงค 

และเปาหมายสําคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถดึงดูด รักษา จูงใจ 

ผูมีความรู ความสามารถสูง และสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ ระบบบริหารงานบุคคล

ท่ีดึงดูด สรางและรักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐได กลยุทธท่ี ๒ สงเสริม จูงใจ และรักษาผูมีความรูความสามารถ

และมีจิตสาธารณะไวในภาครัฐ แผนงานท่ี ๑ พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับระบบการบริหารผล 

การปฏิบัติงาน (Performance Management System)  กําหนดใหมีการพัฒนาระบบการประเมินผลงาน 

ใหวัดประเมินไดอยางเปนรูปธรรมและมีความเปนธรรม และใหมีการวางระบบการบริหารและการพัฒนาผูท่ีมี

ผลงานไมเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน (Managing Underperformers) แผนงานท่ี ๒ พัฒนาระบบ

คาตอบแทน และสวัสดิการภาครัฐโดยรวม (Total Compensations) กําหนดใหมีการพัฒนาระบบคาตอบแทน 

และสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหมีสวนผสมท่ีมีความหลากหลาย สามารถจูงใจบุคลากรกลุมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

๑.๒  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ วางหลักการปฏิบัติราชการไววา

ตองเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยมาตรา ๗๖ กําหนดให

ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. 

กําหนด เพ่ือใชประกอบการพิจารณาแตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน รวมถึงใหนําผลการประเมินไปใชเพ่ือประโยชน

ในการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

๑.๓  สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลางการบริหารงานบุคคล มีหนาท่ีตามมาตรา ๑๓ (๓) 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการพัฒนา สงเสริม วิเคราะห วิจัยเก่ียวกับ

นโยบาย ยุทธศาสตร ระบบ หลักเกณฑ วิธีการและมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ 

พลเรือน ไดศึกษาและพัฒนาเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน

ของขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือใหระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเท่ียงตรง เปนรูปธรรม  

และมีความเปนธรรมมากยิ่งข้ึน  

ดังนั้น สํานักงาน ก.พ. จึงเห็นควรจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน เพื ่อศึกษาสภาพปญหาในการดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื ่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญ ตามหลักเกณฑ 

และวิธ ีการที่ ก.พ. กําหนดของสวนราชการ และรับฟงความคิดเห็นเกี ่ยวกับแนวทางการปรับปรุง

หลักเกณฑดังกลาว  

 

 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 



๒ 

 

 

 

๒. วัตถุประสงค 

 เพื ่อรับฟงความคิดเห็นเกี ่ยวกับสภาพปญหาในการนําหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญไปใชในสวนราชการ และหาแนวทาง 

การปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาว   

๓. กลุมเปาหมาย 

ผูแทนสวนราชการซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สวนราชการระดับกรม (ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี หรือ หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี หรือหัวหนากลุมงาน

การเจาหนาท่ี) และผูปฏิบัติงานดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของสวนราชการ  

๔. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ จํานวน ๒ ครั้ง ณ หอง ๓๑๑๐ ชั้น ๑ อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

ครั้งท่ี ๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 

ครั้งท่ี ๒ วันศุกรท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  

๕. ผลผลิตและผลลัพธ 

๕.๑ ผลผลิต 

(๑) รายงานสภาพปญหาและความคิดเห็นเกี ่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

และการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญ  

 (๒) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื ่อน

เงินเดือน จํานวน ๒ ครั้ง 

๕.๒ ผลลัพธ 

สํานักงาน ก.พ. มีขอมูลซ่ึงสามารถนํามาใชในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญได 

๖. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล  สํานักงาน ก.พ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 

 

กําหนดการ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือน ครั้งท่ี ๑ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 

ณ หอง ๓๑๑๐ ช้ัน ๑ อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

------------------------------ 

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. การเปดการประชุม 

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. สรุปขอมูลเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การประชุมกลุมยอยเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการและการเลื่อนเงินเดือน 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. การประชุมกลุมยอยเพ่ือรับฟงความคิดเห็น (ตอ) 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. สรุปและปดการประชุม 

 

------------------------------ 

หมายเหตุ :   

บริการอาหารวางและเครื่องดื่มในหองประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

 

 

กําหนดการ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือน ครั้งท่ี ๒ 

วันศุกรท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 

ณ หอง ๓๑๑๐ ช้ัน ๑ อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

------------------------------ 

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. การเปดการประชุม 

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. สรุปขอมูลเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การประชุมกลุมยอยเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการและการเลื่อนเงินเดือน 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. การประชุมกลุมยอยเพ่ือรับฟงความคิดเห็น (ตอ) 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. สรุปและปดการประชุม 

 

------------------------------ 

หมายเหตุ :   

บริการอาหารวางและเครื่องดื่มในหองประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. 

 

 

 


