






 

 แนวทางปฏิบัติสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการตํารวจ 
 (แนบท�ายหนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๐๙.๒๖/ว 66 ลง 25 ก.ย. 2557) 

 
๑.  หลักการในการประเมิน 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการตํารวจเป-นไปตาม กฎ ก.ตร.ว0าด�วยหลักเกณฑ4 วิธีการ
และระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการตํารวจ พ.ศ.2547 ออกโดย พ.ร.บ.ตํารวจ
แห0งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๖๖ ซ่ึงกําหนดให�ผู� บังคับบัญชามีหน�าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู�ใต�บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมความรู� ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงนําไปใช�ประกอบการพิจารณา
แต0งต้ังและเลื่อนเงินเดือน  

การประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีปรับปรุงครั้งนี้ แบ0งกลุ0มการประเมินให�สอดคล�องกับข�อเท็จจริง 
โดยแยกข�าราชการตํารวจกลุ0มดีเยี่ยมออกจากกลุ0มดี ตามสมมุติฐานท่ีว0าข�าราชการตํารวจส0วนใหญ0จัดอยู0ใน
กลุ0มมาตรฐานกลาง โดยผู�ท่ีอยู0ในกลุ0มดีเยี่ยมควรเป-นผู�มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความ
ทุ0มเท เสียสละ อย0างสมํ่าเสมอ ต0อเนื่องตลอดรอบระยะเวลาการประเมิน จนเป-นแบบอย0างท่ีดี และต�องคิดค�น
นวัตกรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีใหม0ๆ และได�มีการนําไปใช�ปฏิบัติ จนเกิดประโยชน4ต0อทางราชการได�อย0างแท�จริง
อย0างเป-นรูปธรรม หรือมีผลการปฏิบัติงานเป-นกรณีพิเศษอย0างดียิ่ง เช0น เป-นงานท่ียุ0งยาก สลับซับซ�อนมากกว0า
ปกติท่ัวไป การได�มาซ่ึงข�อมูล ข�อเท็จจริง หลักฐาน เป-นไปด�วยความยากยิ่ง หรือเป-นงานปกติแต0มีการปรับ
ระบบการทํางานให�สั้น กระชับ คล0องตัว ลดความซํ้าซ�อนของเอกสาร หลักฐาน และข้ันตอนท่ีไม0จําเป-น      
เป-นต�น สําหรับผู�ท่ีอยู0ในกลุ0มต�องปรับปรุงจะเป-นคนส0วนน�อยในองค4กร คือเป-นผู�มีความประพฤติไม0เรียบร�อย 
บกพร0องในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะต�องได�รับการปรับปรุงและพัฒนาต0อไป  
 ดังนั้น เพ่ือให�การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการตํารวจมีความเท่ียงตรง น0าเชื่อถือ 
โปร0งใส และตรวจสอบได� จึงให�ข�าราชการตํารวจดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป-นไปตามท่ีกําหนด
ไว�ในแนวทางนี้มีหลักการ ดังนี้ 

๑.๑   ป จจัยท่ีใช�ในการประเมิน ประกอบด�วย 
       ๑.๑.๑  ผลการปฏิบัติราชการ   
       ๑.๑.๒  ความสามารถเชิงสมรรถนะ 

     ๑.๒   การกําหนดข�อตกลง ก0อนการประเมินให�มีการจัดทําข�อตกลงท่ีใช�ในการประเมินตามหัวข�อ
ประเมิน แยกตามระดับของผู�รับการประเมินท่ี ตร. กําหนด 

 ๑.๓   การรวบรวมและจัดเก็บข�อมูล ให�มีการบันทึก รายงาน รวบรวม จัดเก็บข�อมูลผลการปฏิบัติ
ราชการและผลการประเมินไว�อย0างต0อเนื่องและเป-นระบบ สําหรับใช�เป-นข�อมูลหลักฐานในการประเมิน    
แทนการใช�ดุลยพินิจ 

๑.๔   การนําผลการประเมินไปใช� ให�นําผลการประเมินไปใช�เป-นข�อมูลประกอบการพิจารณา
บริหารงานบุคคลของ ตร. ให�เกิดความเป-นธรรม  
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 ๑.๕    การประเมินข�าราชการตํารวจให�เป,นไป ดังนี้ 
 1.5.1  ให�ผู� บังคับบัญชาเหนือผู�รับการประเมินข้ึนไป 1 ระดับ เป-นผู�ประเมิน และ
ผู�บังคับบัญชาเหนือผู�ประเมิน 1 ระดับ เป-นผู�ตรวจสอบ 

  1.5.2 ข�าราชการตํารวจระดับ รอง ผบ.ตร. และ ผบ.ตร. ให�ผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 
ระดับเป-นผู�ประเมินและผู�ตรวจสอบ  

 1.5.3  นว.และผู�ช.วย นว. ในสํานักงานของผู�บังคับบัญชาทุกระดับ ให�ผู�บังคับบัญชา
เป-นผู�ประเมินและผู�ตรวจสอบ 

 1.5.4  ผู�ปฏิบัติราชการหรือช.วยราชการในสํานักงานของผู�บังคับบัญชาทุกระดับ   
ให�ผู�ท่ีมีตําแหน0งสูงสุดในสํานักงานรองจากผู�บังคับบัญชาเป-นผู�ประเมิน และผู�บังคับบัญชาเป-นผู�ตรวจสอบ  

 ๑.๕.5  ข�าราชการตํารวจประจําหรือสํารองราชการส.วนราชการใด ให�ประเมินตาม
ระดับของหน0วยงานท่ีผู�รับการประเมินประจําหรือสํารองราชการ ดังนี้ 

  ๑.๕.5.1 ระดับ ตร. ให� ผู�ช0วย ผบ.ตร. ที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 
เป-นผู�ประเมิน และ รอง ผบ.ตร. หรือท่ีปรึกษา (สบ 10) ท่ีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป-นผู�ตรวจสอบ 

  ๑.๕.5.2 ระดับ บช. หรือเทียบเท0า ให� รอง ผบช. ที่ได�รับมอบหมายเป-น   
ผู�ประเมิน และ ผบช.เป-นผู�ตรวจสอบ กรณี รอง ผบช.ประจํา ให� ผบช.เป-นผู�ประเมินและผู�ตรวจสอบ 

  ๑.๕.5.3 ระดับ บก. หรือเทียบเท0า ให� รอง ผบก. ที่ได�รับมอบหมายเป-น   
ผู�ประเมิน และ ผบก. เป-นผู�ตรวจสอบ กรณี รอง ผบก.ประจํา ให� ผบก. เป-นผู�ประเมินและผู�ตรวจสอบ 

 1.5.6 ให�มีคณะกรรมการประเมินทําหน�าท่ีพิจารณาว0า ผู�รับการประเมินท่ียื่นแบบ
ประเมินในระดับดีเยี่ยม (ผนวก ก-4) เป-นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนอยู0ในระดับดีเยี่ยมหรือไม0 
 
๒.   ในแนวทางนี้  

๒.๑   การประเมิน หมายถึง กระบวนการประเมินการปฏิบัติราชการ ของข�าราชการตํารวจ
ประจําปQ ในด�านผลงานและคุณลักษณะผู�ปฏิบัติราชการ เพ่ือเพ่ิมความรู� ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและ
จริยธรรม 

๒.๒  ผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการของผู�รับการประเมินตามอํานาจหน�าท่ี 
และท่ีได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา    

๒.๓   ความสามารถเชิงสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะผู�ปฏิ บั ติราชการเชิงพฤติกรรม              
ท่ีเป-นผลมาจากความรู� ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทําให�ข�าราชการตํารวจผู�นั้นเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน�าท่ีได�ดียิ่งข้ึน 

๒.๔   ผู�รับการประเมิน คือ ข�าราชการตํารวจต้ังแต0ระดับ ผบ.หมู0 ข้ึนไป ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน     
ในแต0ละรอบปQงบประมาณ 
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๒.๕   ผู�ประเมิน คือ ผู�บังคับบัญชาเหนือผู�รับการประเมินข้ึนไป ๑ ระดับ หรือ เป-นผู�ปกครองบังคับบัญชา

ขณะทําการประเมิน 

๒.๖   ผู�ตรวจสอบ คือ ผู�บังคับบัญชาเหนือผู�ประเมินข้ึนไป ๑ ระดับ หรือ เป-นผู�ปกครองบังคับบัญชา
ขณะทําการตรวจสอบ 

2.7  รอบระยะเวลาการประเมิน หมายถึง รอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน ได�แก0    
รอบระยะเวลาประเมิน ครั้งท่ี 1 ระยะเวลาต้ังแต0 1 ต.ค. - 31 มี.ค. ของปQถัดไป และครั้งท่ี 2 ระยะเวลาต้ังแต0 
1 เม.ย. - 30 ก.ย. ของปQเดียวกัน 

๒.8   ป จจัยท่ีใช�ในการประเมิน หมายถึง องค4ประกอบท่ีใช�ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ได�แก0 ผลการปฏิบัติราชการ และความสามารถเชิงสมรรถนะ 

๒.9 หัวข�อประเมิน หมายถึง หัวข�อท่ี ตร.กําหนดให�หน0วยนําไปใช�ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและความสามารถเชิงสมรรถนะของผู�รับการประเมิน    

๒.10   ข�อตกลง หมายถึง ข�อตกลงระหว0างผู�รับการประเมินกับผู�ประเมิน ในการกําหนดรายละเอียด
การปฏิบัติหน�าท่ีในแต0ละรอบระยะเวลาการประเมิน    

2.11  ตําแหน.งข�าราชการตํารวจ ให�หมายความรวมถึงตําแหน0งเทียบเท0ากับตําแหน0งนั้นด�วย เช0น
ตําแหน0ง ผบก. หมายความรวมถึง ตําแหน0ง ลก.ตร. เป-นต�น   

 หน.วยงานระดับใด ให�หมายความรวมถึง หน0วยงานท่ีเทียบเท0าหน0วยงานนั้นด�วย เช0น รพ.ตร. 
เป-นหน0วยงานเทียบเท0าระดับ บช. เป-นต�น   

๒.๑2 ข�าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน.งประจําหรือสํารองราชการ หมายถึง ข�าราชการตํารวจท่ี
ประจํา ตร. หรือส0วนราชการใด ตามกฎ ก.ตร. ว0าด�วยการสั่งให�ข�าราชการตํารวจประจํา ตร.หรือส0วนราชการใด 
หรือสํารองราชการในส0วนราชการใด และข�าราชการตํารวจท่ีมีตําแหน0งประจํา เช0น รอง ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร., 
ผบก.ประจํา บช. หรือ ผบ.หมู0 ประจํา บก. หรือ บช. เป-นต�น 
 
๓.   ข้ันตอนและวิธีการ 

 ๓.1   การดําเนินการก.อนการประเมิน 
   3.1.1 ให�ผู�รับการประเมินใช�แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามท่ี ตร.กําหนด 
(ผนวก ก) ดังนี้ 

  3.1.1.1 ระดับ ผบ.หมู. - รอง ผกก. (ยกเว�น สว. - สวญ. ทําหน�าท่ีหัวหน�าหน.วย 
และรอง สว. ข้ึนไปท่ีดํารงตําแหน.งควบปรับระดับเพ่ิม - ลดได�ในตัวเอง) (ผนวก ก-1) 

  3.1.1.๒ ระดับ รอง สว. ข้ึนไปท่ีดํารงตําแหน.งควบปรับระดับเพ่ิม - ลดได�   
ในตัวเองและระดับ ผกก. ข้ึนไปท่ีไม.ได�รับเงินประจําตําแหน.ง (ผนวก ก-2) 

3.1.1.๓  ระดับ ผกก. ข้ึนไปท่ีได�รับเงินประจําตําแหน.งประเภทบริหาร และ 
สว. - สวญ. ทําหน�าท่ีหัวหน�าหน.วย (ผนวก ก-3) 
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  3.1.2  ให�ผู�รับการประเมินบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (ผนวก ก) แล�วเสนอผู�ประเมินต0อไป 

  ๓.2  การดําเนินการขณะประเมิน                                                                               
                    ๓.2.๑   ผู�ประเมิน  ดําเนินการดังนี้  

            ๓.2.๑.๑  ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู�รับการประเมิน และ
ลงนามในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ผู�ประเมินจะต�องพิจารณาหัวข�อประเมินให�ตรงกับ
ข�อเท็จจริงในการปฏิบัติราชการ และพึงพิจารณาด�วยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบทุกหัวข�อ หากมีการ
ขูด ลบ ขีด ฆ0า ท่ีใด ให�ผู�ประเมินลงลายมือชื่อกํากับไว�ทุกแห0ง โดยผู�ประเมินจะต�องรับผิดชอบในการประเมินท่ี
ไม0เป-นไปตามข�อเท็จจริง  

             ๓.2.๑.๒   ให�ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของผู�รับการประเมิน เช0น 
การชมเชยการปฏิบัติราชการ คําแนะนําในการแก�ไข ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติราชการให�มีสมรรถนะและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งข้ึน เป-นต�น 

                       ๓.2.๑.๓ ส0งผลการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติราชการไปยังผู�ตรวจสอบ  

             ๓.2.2 ผู�ตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบผลการประเมิน ท่ีผู�ประเมินได�ประเมินไว�  
 กรณีผู �ตรวจสอบพิจารณาแล�ว เห็นชอบกับผลการประเมินที่ผู �ประเมินได�

ประเมินไว� ให�ลงนามในผลการประเมินดังกล0าว  
 กรณีผู�ตรวจสอบพิจารณาแล�ว ไม0เห็นชอบกับผลการประเมินท่ีผู�ประเมินได�ประเมินไว� 

ให�เรียกผู�ประเมินหรือผู�รับการประเมินเข�าชี้แจง เพ่ือให�ผู�ประเมินพิจารณาปรับเปลี่ยนผลการประเมิน         
ให�เป-นไปตามข�อเท็จจริงตามหัวข�อประเมินท่ีกําหนดไว� หากตกลงกันได�ให�ผู�ตรวจสอบลงนามในผลการประเมิน
ดังกล0าว หรือผู�ตรวจสอบสามารถปรับเปลี่ยนผลการประเมินได�ตามความเหมาะสม แต0ให�เป-นไปตามหัวข�อ
ประเมินท่ีกําหนด โดยมีความเห็นและต�องรับผิดชอบในผลการตรวจสอบนั้น 

      ๓.3   การดําเนินการหลังการประเมิน 
3.3.1 เม่ือผู�ตรวจสอบดําเนินการเสร็จสิ้นแล�ว ให�แจ�งผู�ประเมินทราบเพ่ือแจ�งผลการ

ประเมินตามแบบ ผนวก ข-1 ให�ผู�รับการประเมินทราบโดยเร็ว อย0างช�าไม0เกิน 7 วันทําการ นับแต0
วันท่ีผู�ประเมินทราบ  

3.3.2  ผู�รับการประเมิน มีหน�าท่ีเอาใจใส0ติดตามผลการประเมินจากผู�ประเมิน               
และเม่ือรับทราบผลการประเมินแล�วให�ลงลายมือชื่อรับทราบในแบบแจ�งผลการประเมินด�วย กรณีไม0ยินยอม      
ลงลายมือชื่อรับทราบภายใน ๗ วันทําการ ให�ถือว0าผู�รับการประเมินรับทราบผลการประเมินนั้นแล�ว หากเห็น
ว0าผลการประเมินของตนไม0ถูกต�องตามข�อเท็จจริง ให�ผู�รับการประเมินเข�าพบผู�ประเมินหรือผู�ตรวจสอบ      
เพ่ือชี้แจงข�อเท็จจริงเก่ียวกับผลการปฏิบัติราชการ หรือขอคําปรึกษาเก่ียวกับการประเมินและผลการประเมิน 
ท้ังนี้ผู�ประเมินหรือผู�ตรวจสอบอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนผลการประเมิน ให�ตรงกับข�อเท็จจริงได� และต�อง
รับผิดชอบในผลการประเมินและผลการตรวจสอบท่ีเปลี่ยนแปลงแก�ไข หากผู�รับการประเมินยังไม0พอใจให�ร�อง
ทุกข4ต0อคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน ท่ีทําหน�าท่ีพิจารณาคําร�องทุกข4ของผู�รับการประเมินท่ีเห็นว0า 
ผลการประเมินของตนไม0เป-นไปตามข�อเท็จจริง ภายใน ๑๐ วันทําการ นับแต0วันท่ีรับทราบผลการประเมิน 

 กรณี มีการปรับเปลี่ยนผลการประเมินให�ถือว0าเป-นผลการประเมินของผู�รับการประเมิน
ท่ีสามารถนําไปใช�ประกอบการพิจารณา ในด�านการบริหารงานบุคคลได� 
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            ๓.3.3   ให�หน.วยงานในแต.ละระดับ ดําเนินการดังนี้ 
        ๓.3.3.1  จัดให�มีการบันทึกข�อมูลสรุปผลการประเมินของข�าราชการตํารวจ      
ในสังกัดตามแบบ ผนวก ค ภายในเดือน มี.ค. สําหรับรอบระยะเวลาการประเมินครั้งท่ี ๑ และ เดือน ก.ย. 
สําหรับรอบระยะเวลาการประเมินครั้งท่ี ๒  

 ๓.3.3.๒  ประกาศรายชื่อผู�ท่ีมีผลการประเมินอยู0ในกลุ0มสูงกว0ามาตรฐานกลาง
ในท่ีเปWดเผย ณ ท่ีตั้งหน0วยงานของผู�ประเมิน ตามแบบท่ีกําหนด ผนวก ง  

      ๓.3.3.๓  มอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการ ตามข�อ ๓.3.3.๑ และ 
๓.3.3.๒ ท้ังนี้ ให�เสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค. สําหรับรอบระยะเวลาการประเมินครั้งท่ี ๑ และ เดือน ก.ย. 
สําหรับรอบระยะเวลาการประเมินครั้งท่ี ๒  

      ๓.4   การส.งและจัดเก็บเอกสารผลการประเมิน 
ให�จัดเก็บแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ และบันทึกข�อมูลผลการประเมินในระบบ

ฐานข�อมูล กําลังพลโครงการ POLIS ท่ีหน0วยงานต�นสังกัดในแต0ละระดับ แล�วแต0กรณี เว�นแต0ข�าราชการตํารวจ 
ระดับ ผบช. ข้ึนไป และ ผบก.หน0วยข้ึนตรง สง.ผบ.ตร. ให� ตร.(กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล) จัดเก็บ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ และบันทึกข�อมูลผลการประเมินในระบบฐานข�อมูลกําลังพลโครงการ POLIS 

 
4. การประเมินผล การประเมินในระดับดีเย่ียม 

  4.๑ ในแนวทางนี้ 
4.1.1  การประเมินในระดับดีเย่ียม หมายถึง การประเมินผลงานของผู�รับการประเมิน     

ท่ีประสงค4จะได�รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม โดยมีองค4ประกอบ ดังนี้ 

4.1.1.1 เป-นผู�มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความทุ0มเท 
เสียสละ อย0างสมํ่าเสมอ ต0อเนื่องตลอดรอบระยะเวลาการประเมิน จนเป-นแบบอย0างท่ีดี และ 

4.1.1.2 คิดค�นนวัตกรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีใหม0ๆ และได�มีการนําไปใช�
ปฏิบัติ จนเกิดประโยชน4ต0อทางราชการได�อย0างแท�จริงอย0างเป-นรูปธรรม หรือ 

4.1.1.3 มีผลการปฏิบัติงานเป-นกรณีพิเศษอย0างดียิ่ง ในลักษณะ ดังนี้ 
 (1)  เป-นงานท่ียุ0งยาก สลับซับซ�อนมากกว0าปกติท่ัวไป การได�มา

ซ่ึงข�อมูล ข�อเท็จจริง หลักฐาน เป-นไปด�วยความยากยิ่ง หรือเป-นงานปกติแต0มีการปรับระบบการทํางานให�สั้น 
กระชับ คล0องตัว ลดความซํ้าซ�อนของเอกสาร หลักฐาน และข้ันตอนท่ีไม0จําเป-น และ   

 (2)  เป-นผู �ที ่มีบทบาทหรือเป-นตัวแปรสําคัญ ที่ทําให�งานนั ้น
สําเร็จ และ 

 (3)  ผล ง านนั้ น ได� ม าจากการ ใช� ค ว ามรู�  ค ว ามสามารถ 
ประสบการณ4 ปฏิภาณ ไหวพริบ เป-นพิเศษมากกว0ากรณีปกติท่ัวไป และ 

 (4)  มีผลการปฏิบัติงานในลักษณะข�างต�นอย0างต0อเนื่อง 
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4.1.2  นวัตกรรมในการปฏิบัติหน�าท่ี หมายถึง การคิดค�น อาจเป-นแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ

ท่ีเกิดจากการใช�ความรู�ความคิดสร�างสรรค4 มิใช0การคัดลอกเลียนแบบจากหน0วยอ่ืน และได�มีการนําไปใช�ปฏิบัติ 
จนเกิดประโยชน4ต0อทางราชการได�อย0างแท�จริงอย0างเป-นรูปธรรม ท้ังนี้นวัตกรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีอาจรวมท้ัง
สิ่งประดิษฐ4ใหม0ๆ ท่ียังไม0เคยมีใช�มาก0อน และคิดค�นโดยบุคคลคนเดียวหรือมากกว0าหนึ่งคนก็ได� 

4.1.3  ผู�รับการประเมินในระดับดีเย่ียม คือ ข�าราชการตํารวจต้ังแต0ระดับ ผบ.หมู0 ข้ึนไป 
ท่ีประสงค4จะขอรับการประเมินในระดับดีเยี่ยม  

4.1.4  คณะกรรมการประเมิน หมายถึง คณะกรรมการซึ่งมีอํานาจหน�าที่ พิจารณา
ผู�รับการประเมินท่ียื่นแบบประเมินในระดับดีเยี่ยม ว0าเป-นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนหรือไม0 เพ่ือประกาศให�เป-น
ผู�รับการประเมินท่ีมีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม  

 4.1.4.1  องค4ประกอบของคณะกรรมการประเมิน มีดังนี้  
 

ระดับคณะกรรมการ  ประกอบด�วย  
กก. ผกก. 

รอง ผกก. ทุกนายท่ีทําหน�าท่ีบริหาร 
เป-นประธาน 
เป-นกรรมการ 

บก. ผบก. 
รอง ผบก. ทุกนายท่ีทําหน�าท่ีบริหาร 

เป-นประธาน 
เป-นกรรมการ 

บช. ผบช. 
รอง ผบช. ทุกนายท่ีทําหน�าท่ีบริหาร 

เป-นประธาน 
เป-นกรรมการ 

ตร. จตช. หรือ รอง ผบ.ตร. อาวุโส 
จตช. หรือ รอง ผบ.ตร. ท่ีเหลือ 

เป-นประธาน 
เป-นกรรมการ 

 
    คณะกรรมการประเมินนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ข�างต�น ดําเนินการ ดังนี้ 
    (1)  กลุ0มงานฯ ศูนย4ฯ คณะฯ ภาควิชาฯ หรือหน0วยงาน ท่ีเรียกชื่อ
เป-นอย0างอ่ืน ท่ีมีหัวหน�าหน0วยงานเป-นระดับ รอง ผบก. ให�คณะกรรมการประเมินประกอบด�วย รอง ผบก. 
เป-นประธาน และ ผกก.เป-นกรรมการ 

    (2)  สถานีตํารวจ ด0าน หรือหน0วยงาน ท่ีเรียกชื่อเป-นอย0างอ่ืน ท่ีมี
หัวหน�าหน0วยงานเป-นระดับ รอง ผกก. หรือ สว. ให�คณะกรรมการประเมินประกอบด�วย รอง ผกก.หรือ สว. 
เป-นประธาน และ สว.หรือ รอง สว. เป-นกรรมการ แล�วแต0กรณี เพ่ือพิจารณาผู�รับการประเมินระดับ ผบ.หมู0 

    (๓) สําหรับหน0วยงานใดท่ีมี กต.ตร. ให�ผู�แทน กต.ตร. จํานวน ๑ คน 
ร0วมเป-นคณะกรรมการประเมินด�วย 
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        4.1.4.2 สําหรับหน0วยงานใด ท่ีมีข�าราชการตํารวจดํารงตําแหน0งควบปรับ
ระดับเพ่ิม - ลดได�ในตัวเอง เช0น บ.ตร., รพ.ตร., รร.นรต., ศูนย4ฯ เป-นต�น ซ่ึงอาจไม0มีผู�ท่ีทําหน�าท่ีบริหารหรือมี
ไม0เพียงพอท่ีจะเป-นคณะกรรมการประเมิน ได� ให�ผู�บังคับบัญชาท่ีเป-นหัวหน�าหน0วยของหน0วยนั้นๆ พิจารณา
แต0งต้ังคณะกรรมการประเมินได�ตามความเหมาะสม ท้ังนี้คณะกรรมการประเมิน จะต�องไม0น�อยกว0า 3 คน 
เพ่ือให�ครบองค4ประชุม 

4.1.5  รอบระยะเวลาการประเมิน หมายถึง รอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในแต0ละ
รอบปQงบประมาณ  

 4.2   ข้ันตอนและวิธีการ 
   4.2.1 การย่ืนขอรับการประเมินในระดับดีเย่ียม 
    ให�ผู�รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม ยื่นขอรับการประเมินตามแบบประเมินผล   
การประเมินในระดับดีเย่ียม (ผนวก ก-4) โดยให�บรรยายไม0ควรเกินสองหน�ากระดาษ เอ 4 แล�วส0งแบบ
ประเมินพร�อมแสดงหลักฐานประกอบการนําเสนอผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม ต0อประธานกรรมการ
ประเมินระดับต�น ในรูปของเอกสาร ภาพถ0าย ภาพเคลื่อนไหว ได�ตามท่ีเห็นว0าเหมาะสมเพ่ือประกอบการ
เผยแพร0ผลงานในเว็บไซต4ของหน0วยและกองสารนิเทศ ภายในวันท่ี 1 ก.ค.  

 4.2.2 การพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน     
  4.2.2.1 โดยหลักการพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน จะมี 2 ระดับ เว�นแต0
กรณีท่ีไม0สามารถพิจารณาได� 2 ระดับ ให�พิจารณาเพียงระดับเดียว ดังนี้ 

 

ระดับข�าราชการตํารวจ 
การพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน 

จํานวน 2 ระดับ ระดับ
เดียว ระดับต�น ระดับสุดท�าย 

1. ข�าราชการตํารวจระดับ ผบ.หมู.  กก.  บก. - 
    เว�นแต0    

1.1 หน0วยงานท่ีมีหัวหน�าหน0วยงานต้ังแต0ระดับ รอง ผกก.ลงมา  ตามข�อ 
4.1.4.1(2) 

บก. - 

    1.2 ไม0สังกัด บก.ใน บช.ใด  กก. บช. - 
    1.3 ไม0สังกัด กก.ใน บก.ใด  - - บก. 
    1.4 ไม0สังกัด กก.และ บก. ใน บช.ใด  - - บช. 
2. ข�าราชการตํารวจระดับ รอง สว. –  ผกก. บก.  บช. - 
    เว�นแต0    
    2.1 ข�าราชการตํารวจระดับ รอง สว. –  รอง ผกก.สังกัด
กลุ0มงานฯ ศูนย4ฯ คณะฯ ภาควิชาฯ หรือหน0วยงาน ท่ีเรียกชื่อ
เป-นอย0างอ่ืน และมีหัวหน�าหน0วยงานเป-นระดับ รอง ผบก.  

ตามข�อ 
4.1.4.1(1) 

บช. - 

    2.๒ ข�าราชการตํารวจระดับ ผกก.สังกัดกลุ0มงานฯ ศูนย4ฯ 
คณะฯ ภาควิชาฯ หรือหน0วยงาน ท่ีเรียกชื่อเป-นอย0างอ่ืน และมี
หัวหน�าหน0วยงานเป-นระดับ รอง ผบก.  

- - บช. 

    2.๓ ไม0สังกัด บก.ใน บช.ใด  - - บช. 
    2.๔ สังกัด บก.หน0วยข้ึนตรง สง.ผบ.ตร.  บก. ตร. - 
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ระดับข�าราชการตํารวจ 
การพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน 

จํานวน 2 ระดับ ระดับ
เดียว ระดับต�น ระดับสุดท�าย 

3. ข�าราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. และ ผบก. บช. ตร. - 
    เว�นแต0    
    สังกัด บก.หน0วยข้ึนตรง สง.ผบ.ตร. หรือหน0วยงานท่ีเรียกชื่อ
เป-นอย0างอ่ืนและไม0สังกัด บช.ใด 

- - ตร. 

4. นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ตามข�อ 1 –  3 และข้ึนตรงต.อ ตร.  - - ตร. 
5. ข�าราชการตํารวจระดับ รอง ผบช. - ผู�ช.วย ผบ.ตร. - - ตร. 

  4.2.2.2 ข�าราชการตํารวจระดับ รอง ผบ.ตร.หรือเทียบเท0า ให� ผบ.ตร. เป-น
ผู�พิจารณา สําหรับ ผบ.ตร. ให� นายกรัฐมนตรีหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายเป-นผู�พิจารณา 

 4.2.3 ระยะเวลาการพิจารณาและดําเนินการของคณะกรรมการประเมิน 

  ๔.๒.๓.๑ คณะกรรมการประเมินระดับ กก. และ คณะกรรมการประเมินตาม
ข�อ ๔.๑.4.๑(๒) พิจารณาดําเนินการให�เสร็จสิ้น ภายในวันท่ี ๗ ก.ค. 

  ๔.๒.๓.๒ คณะกรรมการประเมินระดับ บก. และ คณะกรรมการประเมินตาม
ข�อ ๔.๑.4.๑(๑) พิจารณาดําเนินการให�เสร็จสิ้น ภายในวันท่ี ๑๔ ก.ค. 

  ๔.๒.๓.๓ คณะกรรมการประเมินระดับ บช. พิจารณาดําเนินการให�เสร็จสิ้น 
ภายในวันท่ี ๒๑ ก.ค. 

  ๔.๒.๓.๔ คณะกรรมการประเมินระดับ ตร. พิจารณาดําเนินการให�เสร็จสิ้น 
ภายในวันท่ี ๒๘ ก.ค. 

  ๔.๒.๓.๕ สําหรับการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินท่ีมี ๒ ระดับ เม่ือ
ประธานกรรมการประเมินระดับต�นพิจารณาเสร็จแล�ว ให�เสนอไปยังประธานกรรมการประเมินระดับสุดท�าย 
ภายใน 3 วันทําการ นับแต0วันท่ีการพิจารณาเสร็จสิ้น 

   กรณีการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินในแต0ละระดับไม0    
แล�วเสร็จ ตามระยะเวลาท่ี ตร. กําหนด ก็ให�ดําเนินการพิจารณาตามข้ันตอนต0อไปจนกว0าจะเสร็จสิ้น แล�วให�
คณะกรรมการประเมินชี้แจง เหตุผล และความจําเป-น กรณีดําเนินการไม0แล�วเสร็จตามกรอบระยะเวลาท่ี ตร.
กําหนดต0อประธานกรรมการประเมินเหนือข้ึนไปหนึ่งระดับ และสําหรับคณะกรรมการประเมินระดับ ตร. ให�
ชี้แจงต0อ ผบ.ตร. 
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 4.2.4 การแจ�งและประกาศผลการประเมิน     
  4.2.4.1 ข� า ร าชการตํ า รวจระดั บ  ผบ .ห มู.  - ผู� ช. วย  ผบ .ตร .  เ ม่ื อ
คณะกรรมการประเมินท้ัง 2 ระดับ หรือ 1 ระดับแล�วแต0กรณี พิจารณาเสร็จแล�ว ให�ประธานกรรมการ
ประเมินระดับสุดท�ายแจ�งผลการประเมินตามแบบ ผนวก ข-2 ให�ผู�บังคับบัญชาในระดับ บก. และ บช. ทราบ 
แล�วให�ผู�บังคับบัญชาดังกล0าว ปWดประกาศในท่ีเปWดเผย ณ ท่ีต้ังหน0วยงานระดับ บก. และ บช.ของผู�ยื่นขอรับ
การประเมินในระดับดีเยี่ยม ภายใน 3 วันทําการ นับแต0วันท่ีการพิจารณาเสร็จสิ้น และแจ�งเวียนภายในหน0วย
ให�ทราบโดยท่ัวกัน รวมถึงเผยแพร0ในเว็บไซต4ของหน0วย (หากมี) และ กองสารนิเทศ 
   สําหรับข�าราชการตํารวจท่ีไม0สังกัด บก.และ บช.ใด ท่ีมีคณะกรรมการ
ประเมินระดับสุดท�ายเป-นระดับ ตร. ให�ประธานกรรมการประเมิน แจ�งผลการประเมิน ไปท่ี กองทะเบียนพล 
สํานักงานกําลังพล เพ่ือแจ�งเวียนรายชื่อผู�ยื่นขอรับการประเมินในระดับดีเยี่ยม ภายใน 3 วันทําการ นับแต0วันท่ี
การพิจารณาเสร็จสิ้น และเผยแพร0ในเว็บไซต4กองสารนิเทศ 

  4.2.4.2 ข�าราชการตํารวจระดับ รอง ผบ.ตร. และ ผบ.ตร. เม่ือผู�บังคับบัญชา
พิจารณาเสร็จแล�ว ให�แจ�งผลการประเมิน ไปท่ี กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล เพ่ือแจ�งเวียนรายชื่อผู�ยื่น
ขอรับการประเมินในระดับดีเยี่ยม ภายใน 3 วันทําการ นับแต0วันท่ีการพิจารณาเสร็จสิ้น และเผยแพร0ใน
เว็บไซต4กองสารนิเทศ 

 4.2.5 การคัดค�านผลการประเมิน     
  4.2.5.1 หากผู�หนึ่งผู�ใดเห็นว0าการพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน ไม0เป-น
ธรรมหรือไม0เหมาะสม ให�ยื่นคัดค�านเป-นลายลักษณ4อักษร โดยปรากฏหลักฐานและเหตุผลท่ีชัดเจนต0อประธาน
กรรมการประเมินระดับสุดท�าย เหนือข้ึนไป 1 ระดับ ภายใน 7 วันทําการ นับแต0วันท่ีปWดประกาศ หรือวันท่ี
เผยแพร0ในเว็บไซต4 เว�นแต0กรณียื่นคัดค�านต0อคณะกรรมการประเมิน ระดับ ตร. ให�ดําเนินการร�องทุกข4ตาม
กฎหมายท่ีกําหนด 

  4.2.5.2 เม่ือคณะกรรมการประเมินพิจารณาข�อคัดค�านตามข�อ 4.2.5.1 แล�ว 
ผลเป-นประการใดให�ถือเป-นท่ียุติ และให�ดําเนินการตามข�อ 4.2.4 

 
5.   ผลการประเมิน  
      การประเมิน มี 4 ระดับ โดยแบ0งเป-น 3 กลุ0ม ดังนี้ 
      5.๑  กลุ0มสูงกว0ามาตรฐานกลาง  คือ กลุ0มท่ีมีผลการประเมินอยู0ในระดับดีเย่ียมและระดับดี   
      5.๒   กลุ0มอยู0ในมาตรฐานกลาง   คือ  กลุ0มท่ีมีผลการประเมินอยู0ในระดับพอใช�  
     5.๓   กลุ0มตํ่ากว0ามาตรฐานกลาง  คือ  กลุ0มท่ีมีผลการประเมินอยู0ในระดับต�องปรับปรุง  
 
6.  อ่ืน ๆ  
 6.1  กรณีผู�รับการประเมินไปช.วยราชการหรือปฏิบัติราชการให�ดําเนินการ ดังนี้ 
             6.๑.๑ ผู�รับการประเมินช0วยราชการหรือปฏิบัติราชการขาดจากต�นสังกัด หรือนอกสังกัด ตร. 
ในรอบระยะเวลาการประเมินในแต.ละครั้ง (6 เดือน) หน0วยงานผู�รับผิดชอบในการประเมิน คือ หน0วยงานท่ี
ผู�รับการประเมินไปช0วยราชการหรือปฏิบัติราชการ แล�วส0งผลการประเมินไปยังหน0วยงานต�นสังกัดเดิมเพ่ือเก็บไว�
เป-นหลักฐานด�วย  
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              ผู�รับการประเมินช0วยราชการหรือปฏิบัติราชการขาดจากต�นสังกัด หรือนอกสังกัด ตร. 
ไม.ครบรอบระยะเวลาการประเมินในแต.ละครั้ง หน0วยงานผู�รับผิดชอบในการประเมิน คือ หน0วยงานต�นสังกัด 
โดยให�ผู�บังคับบัญชาในหน0วยงานท่ีผู�รับการประเมินไปช0วยราชการหรือปฏิบัติราชการ ประเมินในห�วง
ระยะเวลาท่ีช0วยราชการหรือปฏิบัติราชการ แล�วส0งผลการประเมินไปยังหน0วยงานต�นสังกัด 

             6.๑.๒ ผู�รับการประเมินไปปฏิบัติราชการหรือช0วยราชการไม.ขาดจากต�นสังกัด หน0วยงาน
ผู�รับผิดชอบในการประเมิน คือ หน0วยงานต�นสังกัด โดยให�ผู�บังคับบัญชาหน0วยท่ีผู�รับการประเมินไปปฏิบัติ
ราชการหรือช0วยราชการ ทําการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู�รับการประเมิน แล�วส0งผลการประเมิน     
ไปยังหน0วยงานต�นสังกัดเพ่ือเป-นข�อมูลประกอบการประเมิน   

 6.2  กรณีผู�รับการประเมินอยู.ปฏิบัติราชการในหน.วยงานเดิมไม.ครบรอบระยะเวลาการประเมิน  
  หน0วยงานผู�รับผิดชอบในการประเมิน คือ หน0วยงานใหม0 โดยให�ผู�บังคับบัญชาในหน0วยงาน
เดิมประเมินในห�วงระยะเวลาท่ีปฏิบัติราชการ แล�วส0งผลการประเมินไปยังหน0วยงานใหม0พร�อมกับหนังสือส0งตัว
เพ่ือเป-นข�อมูลประกอบการประเมิน  

 6.3 กรณีผู�รับการประเมินเข�ารับการศึกษา ฝNก หรืออบรมหลักสูตรต.างๆ เช.น หลักสูตร
สารวัตร หลักสูตรผู�กํากับการ เป,นต�น  
              ให�หน0วยงานต�นสังกัดประสานขอผลคะแนนสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และความประพฤติ 
ตามหลักเกณฑ4และวิธีการท่ีหน0วยฝaกอบรมกําหนด มาเป-นข�อมูลประกอบการประเมิน 

6.4  กรณีผู�รับการประเมินลาไปศึกษาต.อในประเทศหรือต.างประเทศ (ได�รับคุณวุฒิ) 
 หน0วยงานผู�รับผิดชอบในการประเมิน คือ หน0วยงานต�นสังกัด ท้ังนี้ กรณีการศึกษาต0อ

ต0างประเทศ ให� ตท. ประสานขอทราบผลการศึกษาหรือเอกสารท่ีเก่ียวข�องเพ่ือประกอบการประเมินได�จาก
สถาบันการศึกษา แล�วให� ตท. ส0งผลหรือเอกสารดังกล0าวไปยังหน0วยงานต�นสังกัดเพ่ือเป-นข�อมูลประกอบการ
ประเมิน 

 6.5  กรณีผู�รับการประเมินลาไปปฏิบัติราชการในองคPการระหว.างประเทศ  
  หน0วยงานผู�รับผิดชอบในการประเมิน คือ หน0วยงานต�นสังกัด โดยให� ตท. ประสานขอทราบ
ผลการประเมินในรอบระยะเวลาการประเมิน หรือในห�วงระยะเวลาท่ีปฏิบัติราชการ (กรณีปฏิบัติราชการ     
ไม0ครบรอบระยะเวลาประเมิน) ไปยังองค4การระหว0างประเทศ หรือหน0วยงานท่ีผู�รับการประเมินปฏิบัติราชการ 
แล�วให� ตท. ส0งผลการประเมินดังกล0าวไปยังหน0วยงานต�นสังกัดเพ่ือเป-นข�อมูลประกอบการประเมิน  

 6.6  กรณีผู�รับการประเมินไม.สามารถปฏิบัติหน�าท่ีราชการได� ในรอบระยะเวลาการประเมินใน
แต.ละครั้ง (6 เดือน) เนื่องจากทุพพลภาพ ปbวย ฯลฯ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน�าท่ี ให�ยกเว�นไม0ต�องทํา
การประเมินตามแนวทางนี้ โดยให�ผู�รับการประเมินส0งเอกสารทางการแพทย4หรือเอกสารอ่ืนใด ท่ีรับรองอาการ
เจ็บปbวยต0างๆ ท่ีเป-นเหตุให�ไม0สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไปยังผู�ประเมินเพ่ือจัดเก็บเป-นหลักฐาน   

 
………………………………………………………………… 

 



แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจ 
ระดับ ผบ.หมู่-รอง ผกก. (ยกเว้น สว.-สวญ. ท าหน้าที่หัวหน้าหน่วย  

และ รอง สว. ขึ้นไปที่ด ารงต าแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเอง)   

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลส่วนบุคคล     สายงาน.................................................  หนว่ยงาน  ................................................ 

ส่วนที่ ๑ :  รอบการประเมิน       ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ...... ถึง ๓๑ มี.ค. ......)       ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย. ......) 

               ผู้รับการประเมิน (ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)   ............................................... ต าแหหน่ง............................................. 

ส่วนที่ ๒ :  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและความสามารถเชิงสมรรถนะ 

หัวข้อประเมิน 
ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติดี ปฏิบัติ

พอใช้ 
ไม่ปฏิบัติ 

๑. มีส่วนร่วมในงานตามหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ร่วมแหรงร่วมใจ 
ตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้ อ่ืน แหละมีม นุษย สัม พัน ธ์     
กับเพ่ือนร่วมงาน  

     

๒. มีค ว าม เอา ใจ ใส่  ก ระตื อ รื อ ร้ น  ตั้ ง ใ จปฏิ บั ติ ง า น           
เกิดผลงานที่มีคุณภาพ  

     

๓. 
 

ความสนใจที่ จะ พัฒนาตนเอง การ เ พ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ แหละทักษะ ยุทธวิธี ในการท างานของตนเอง       
แหละความสามารถที่ จะน า ไปใช้ ในการปฏิบัติ ง าน          
ให้มีประสิทธิภาพแหละประสิทธิผล  

     

4. รักษาระเบียบวินัยของข้าราชการต ารวจ      

ส่วนที่ ๓ :  สรุปผลการประเมิน    ดี  ปฏิบัติตามหัวข้อประเมินจ านวน 3 - 4 หัวข้อ 

พอใช้    ปฏิบัติตามหัวข้อประเมินจ านวน 2 หัวข้อ 

ต้องปรับปรุง   ปฏิบัติตามหัวข้อประเมิน 1 หัวข้อหรือไม่มีผลงานเลย 

ส่วนที่ ๔ :  ลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ และความเห็นผู้บังคับบัญชา 

ขอรับรองว่าผลการปฏิบัติราชการ 
เป็นจริงแหละสามารถตรวจสอบได้ 

 

(ลงชื่อ)...........................ผู้รับการประเมิน 
        (...........................) 
ต าแหหน่ง......................... 
          ......../......./....... 

ความเห็น.............................................. 

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

 

(ลงชื่อ)......................................ผู้ประเมิน 
        (.....................................) 
ต าแหหน่ง................................... 
          .........../.........../..........      

     เห็นชอบ 

     ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก....................... 

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

(ลงชื่อ)......................................ผู้ตรวจสอบ                    
         (....................................) 
ต าแหหน่ง.................................... 
          ........../............/..........  

 

ผนวก ก–๑ 

หมายเหตุ ค าอธิบายปรากฏด้านหลัง 



ค ำอธิบำยกำรใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรต ำรวจ 
ระดับ ผบ.หมู่-รอง ผกก. (ยกเว้น สว.-สวญ. ท ำหน้ำที่หัวหน้ำหน่วย  

และ รอง สว. ขึ้นไปที่ด ำรงต ำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเอง)    

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ให้ระบุสายงาน หน่วยงาน รอบการประเมิน และยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ของผู้รับการประเมิน 

ส่วนที่ ๒ : กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะ  
 1. มีส่วนร่วมในงำนตำมหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบ ร่วมแรงร่วมใจ ตั้งใจที่จะท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน และ   

มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของตนตามอ านาจหน้าที่ โดยมี       
การบูรณาการร่วมกันกับผู้ร่วมงานหรือกรณีที่เชื่อมโยงกับหน่วยอ่ืน การให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน  
ในการปฏิบัติกิจกรรมส่วนรวม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน เช่น การท ากิจกรรม ๕ส, เคารพธงชาติ,      
ฝึกประจ าสัปดาห์ เป็นต้น 

 2. มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น ตั้งใจปฏิบัติงำน เกิดผลงำนที่มีคุณภำพ หมายถึง การปฏิบัติงาน    
ด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ก่อเกิดผลงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 

 3. ควำมสนใจที่จะพัฒนำตนเอง กำรเพิ่มพูนควำมรู้  ควำมสำมำรถ และทักษะ ยุทธวิธีในกำรท ำงำน
ของตนเอง และควำมสำมำรถที่จะน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
หมายถึง การขวนขวาย สนใจ ใฝ่รู้  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตน ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้       
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 4. รักษำระเบียบวินัยของข้ำรำชกำรต ำรวจ หมายถึง การประพฤติตนหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ        
โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการโดยเคร่งครัด  

ส่วนที่ 3. : สรุปผลกำรประเมิน 
 - ให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน โดยท าเครื่องหมาย  ในช่อง      ตามระดับผลการประเมินที่ได้รับ              

โดยให้นับหัวข้อประเมินกรณีท ำเครื่องหมำย  ในช่อง “ปฏิบัติดี” เท่ำนั้น เช่น ในกรณีที่มีการท า
เครื่องหมาย  ในช่อง “ปฏิบัติดี” 4 หัวข้อ ก็จะได้ผลการประเมินอยู่ ในระดับดี หรือกรณีท า   
เครื่องหมาย  ในช่อง “ปฏิบัติดี” 2 หัวข้อ ก็จะได้ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ เป็นต้น 

  - กรณีสรุปผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” ต้องมีหลักฐำนประกอบ เช่น รายงานชี้แจงข้อบกพร่อง , 
บันทึกว่ากล่าว เป็นต้น 

ส่วนที่ 4. : ลงนำมรับรองผลกำรปฏิบัติรำชกำร และควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ 
  ให้ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน และผู้ตรวจสอบลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ 

 
 
 

ผนวก ก–1 



แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจ 
ระดับ รอง สว. ขึ้นไปท่ีด ารงต าแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเอง 

และ ระดับ ผกก. ขึ้นไปท่ีไม่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง    

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลส่วนบุคคล     สายงาน.................................................  หนว่ยงาน  ................................................ 

ส่วนที่ ๑ :  รอบการประเมิน       ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ...... ถึง ๓๑ มี.ค. ......)       ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย. .......) 

               ผู้รับการประเมิน (ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)   ............................................... ต าแหหน่ง............................................. 

ส่วนที่ ๒ :  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและความสามารถเชิงสมรรถนะ 

หัวข้อประเมิน 
ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติดี ปฏิบัติ

พอใช้ 
ไม่ปฏิบัติ 

๑. งานประจ าตามระเบียบแหละงานที่ได้รับมอบหมาย      

๒. คุณภาพของงาน ปฏิบัติงานได้ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด          
มีความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ แหละ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงาน 

     

๓. 
 

ความสนใจที่ จะ พัฒนาตนเอง การเ พ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ แหละทักษะ ยุทธวิธี  ในการท างานของตนเอง     
แหละความสามารถที่ จะน า ไปใช้ ในการปฏิบัติ ง าน          
ให้มีประสิทธิภาพแหละประสิทธิผล 

     

4. ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม มีศีลธรรม จริยธรรมอันดี 
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการต ารวจ   
อยู่ ในกรอบของประมวลจริยธรรมแหละจรรยาบรรณ    
ของต ารวจ แหละจรรยาบรรณของแหต่ละวิชาชีพนั้นๆ 

     

ส่วนที่ ๓ :  สรุปผลการประเมิน    ดี  ปฏิบัติตามหัวข้อประเมินจ านวน 3 - 4 หัวข้อ 

พอใช้    ปฏิบัติตามหัวข้อประเมินจ านวน 2 หัวข้อ 

ต้องปรับปรุง   ปฏิบัติตามหัวข้อประเมิน 1 หัวข้อหรือไม่มีผลงานเลย 

ส่วนที่ ๔ :  ลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ และความเห็นผู้บังคับบัญชา 

ขอรับรองว่าผลการปฏิบัติราชการ   
เป็นจริงแหละสามารถตรวจสอบได้ 

 

(ลงชื่อ)...........................ผู้รับการประเมิน 
        (...........................) 
ต าแหหน่ง......................... 
          ......../......./....... 

ความเห็น.............................................. 

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

 

(ลงชื่อ)......................................ผู้ประเมิน 
        (.....................................) 
ต าแหหน่ง................................... 
          .........../.........../..........      

     เห็นชอบ 

     ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก....................... 

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

(ลงชื่อ)......................................ผู้ตรวจสอบ                    
         (....................................) 
ต าแหหน่ง.................................... 
          ........../............/.......... 

 

ผนวก ก–2 

หมายเหตุ ค าอธิบายปรากฏด้านหลัง 



ค ำอธิบำยกำรใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรต ำรวจ 
ระดับ รอง สว. ขึ้นไปท่ีด ำรงต ำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเอง 

และระดับ ผกก. ขึ้นไปท่ีไม่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง  

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ให้ระบุสายงาน หน่วยงาน รอบการประเมิน และยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ของผู้รับการประเมิน 

ส่วนที่ ๒ : กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะ  
 1. งำนประจ ำตำมระเบียบและงำนที่ได้รับมอบหมำย หมายถึง งานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้          

ตามกฎหมายหรือระเบียบ รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 2. คุณภำพของงำน ปฏิบัติงำนได้ผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด มีควำมรวดเร็ว ควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ 

และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของงำน หมายถึง การปฏิบัติงานในแต่ละสายวิชาชีพนั้นๆ และ        
ให้แต่ละหน่วยก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมในแต่ละสายวิชาชีพของหน่วยตามความเหมาะสมกับลักษณะ              
ของภารกิจของข้าราชการต ารวจในวิชาชีพนั้นๆ 

 3. ควำมสนใจที่จะพัฒนำตนเอง กำรเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ ยุทธวิธี ในกำรท ำงำน
ของตนเอง และควำมสำมำรถที่จะน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
หมายถึง การขวนขวาย สนใจ ใฝ่รู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตน ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 4. ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่ งที่ ดี งำม มีศีลธรรม จริยธรรมอันดี  ประพฤติตนให้ เหมำะสม                 
กับกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ อยู่ในกรอบของประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ                 
และจรรยำบรรณของแต่ละวิชำชีพนั้นๆ หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติตนถูกต้อง
เหมาะสม ตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทาง    
ในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษา
ศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการต ารวจ  เช่น ในกรณีการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ จะต้องปฏิบัติหน้าที่         
ตามใบประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณแพทย์ เป็นต้น 

ส่วนที่ 3. : สรุปผลกำรประเมิน 
 - ให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน โดยท าเครื่องหมาย  ในช่อง      ตามระดับผลการประเมินที่ได้รับ            

โดยให้นับหัวข้อประเมินกรณีท ำเครื่องหมำย  ในช่อง “ปฏิบัติดี” เท่ำนั้น เช่น ในกรณีที่มีการท า
เครื่องหมาย  ในช่อง “ปฏิบัติดี” 4 หัวข้อ ก็จะได้ผลการประเมินอยู่ ในระดับดี หรือกรณีท า   
เครื่องหมาย  ในช่อง “ปฏิบัติดี” 2 หัวข้อ ก็จะได้ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ เป็นต้น 

 - กรณีสรุปผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” ต้องมีหลักฐำนประกอบ เช่น รายงานชี้แจงข้อบกพร่อง ,     
บันทึกว่ากล่าว เป็นต้น 

ส่วนที่ 4. : ลงนำมรับรองผลกำรปฏิบัติรำชกำร และควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ 
  ให้ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน และผู้ตรวจสอบลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ 

 
 
 

ผนวก ก–2 



แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจ 
ระดับ ผกก. ขึ้นไปท่ีได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหาร และ สว.-สวญ. ท าหน้าที่หัวหน้าหน่วย 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลส่วนบุคคล     สายงาน.................................................  หนว่ยงาน  ................................................ 

ส่วนที่ ๑ :  รอบการประเมิน       ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ...... ถึง ๓๑ มี.ค. ......)       ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย. .......) 

               ผู้รับการประเมิน (ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)   ............................................... ต าแหหน่ง............................................. 

ส่วนที่ ๒ :  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและความสามารถเชิงสมรรถนะ 

หัวข้อประเมิน 
ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติดี ปฏิบัติ

พอใช้ 
ไม่ปฏิบัติ 

๑. งานประจ าตามระเบียบแหละงานที่ได้รับมอบหมาย      

๒. การปกครองบังคับบัญชา       

๓. 
 

ความสนใจที่ จะ พัฒนาตนเอง การเ พ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ แหละทักษะ ยุทธวิธี ในการท างานของตนเอง       
แหละความสามารถที่ จะน า ไปใช้ ในการปฏิบัติ ง าน          
ให้มีประสิทธิภาพแหละประสิทธิผล 

     

4. ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม มีศีลธรรม จริยธรรมอันดี 
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการต ารวจ    
อยู่ ในกรอบของประมวลจริยธรรมแหละจรรยาบรรณ        
ของต ารวจ  

     

ส่วนที่ ๓ :  สรุปผลการประเมิน    ดี  ปฏิบัติตามหัวข้อประเมินจ านวน 3 - 4 หัวข้อ 

พอใช้    ปฏิบัติตามหัวข้อประเมินจ านวน 2 หัวข้อ 

ต้องปรับปรุง   ปฏิบัติตามหัวข้อประเมิน 1 หัวข้อหรือไม่มีผลงานเลย 

ส่วนที่ ๔ :  ลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ และความเห็นผู้บังคับบัญชา 

ขอรับรองว่าผลการปฏิบัติราชการ  
เป็นจริงแหละสามารถตรวจสอบได้ 

 

(ลงชื่อ)...........................ผู้รับการประเมิน 
        (...........................) 
ต าแหหน่ง......................... 
          ......../......./....... 

ความเห็น.............................................. 

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

 

(ลงชื่อ)......................................ผู้ประเมิน 
        (.....................................) 
ต าแหหน่ง................................... 
          .........../.........../..........      

     เห็นชอบ 

     ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก....................... 

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

(ลงชื่อ)......................................ผู้ตรวจสอบ                    
         (....................................) 
ต าแหหน่ง.................................... 
          ........../............/.......... 

 

ผนวก ก–3 

หมายเหตุ ค าอธิบายปรากฏด้านหลัง 



ค ำอธิบำยกำรใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรต ำรวจ 
ระดับ ผกก. ขึ้นไปท่ีได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทบริหำร และ สว.-สวญ. ท ำหน้ำที่หัวหน้ำหน่วย  

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ให้ระบุสายงาน หน่วยงาน รอบการประเมิน และยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ของผู้รับการประเมนิ 

ส่วนที่ ๒ : กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะ  
 1. งำนประจ ำตำมระเบียบและงำนที่ได้รับมอบหมำย หมายถึง งานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้

ตามกฎหมายหรือระเบียบ รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 2. กำรปกครองบังคับบัญชำ หมายถึง การก ากับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

ระเบียบและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 3. ควำมสนใจที่จะพัฒนำตนเอง กำรเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ ยุทธวิธีในกำรท ำงำน

ของตนเอง และควำมสำมำรถที่จะน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
หมายถึง การขวนขวาย สนใจ ใฝ่รู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตน ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้      
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนเกิดผลสัมฤทธิ์  

 4. ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงำม มีศีลธรรม จริยธรรมอันดี ประพฤติตนให้เหมำะสมกับกำรเป็น
ข้ำรำชกำรต ำรวจ อยู่ในกรอบของประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ หมายถึง       
การครองตนและประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสม ตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของต ารวจ โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาศักดิ์ศรี    
แห่งอาชีพข้าราชการต ารวจ  

ส่วนที่ 3. : สรุปผลกำรประเมิน 
 - ให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน โดยท าเครื่องหมาย  ในช่อง      ตามระดับผลการประเมินที่ได้รับ            

โดยให้นับหัวข้อประเมินกรณีท ำเครื่องหมำย  ในช่อง “ปฏิบัติดี” เท่ำนั้น เช่น ในกรณีที่มีการท า
เครื่องหมาย  ในช่อง “ปฏิบัติดี” 4 หัวข้อ ก็จะได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี หรือกรณีท าเครื่องหมาย 
 ในช่อง “ปฏิบัติดี” 2 หัวข้อ ก็จะได้ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ เป็นต้น 

 - กรณีสรุปผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” ต้องมีหลักฐำนประกอบ เช่น รายงานชี้แจงข้อบกพร่อง ,     
บันทึกว่ากล่าว เป็นต้น 

ส่วนที่ 4. : ลงนำมรับรองผลกำรปฏิบัติรำชกำร และควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ 
  ให้ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน และผู้ตรวจสอบลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ 

 
 
 

ผนวก ก–3 



แบบประเมินผล การประเมินในระดับดีเยี่ยม 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลส่วนบุคคล     สายงาน.................................................  หนว่ยงาน  .................................................. 

 รอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................................................................................................. 

 ผู้รับการประเมิน (ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)   ............................................... ต าแหน่ง............................................... 

ส่วนที่ ๒ : การประเมินในระดับดีเยี่ยม ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความทุ่มเทเสียสละ
อย่างสม่่าเสมอ ต่อเนื่องตลอดรอบระยะเวลาการประเมินจนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือมีผลการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษอย่างดีย่ิง 

 ระบุ............................................................................................................ .................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
...................................................... ........................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 
................................................................. ............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

ส่วนที่ 3 : ลงนามรับรองการประเมินในระดับดีเยี่ยม  ต้องเป็นผู้ มีความประพฤติดี ปฏิบัติหน้าที่ราชการ         
ด้วยความทุ่มเท เสียสละอย่างสม่่าเสมอ ต่อเนื่องตลอดรอบระยะเวลาการประเมินจนเป็นแบบอย่างที่ดี   
และมีนวัตกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีผลการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษอย่างดีย่ิง 

    ขอรับรองว่าความประพฤติฯ และนวัตกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ  
อย่างดียิ่ง เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้ 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับการประเมิน 
                   (...............................................) 

         ต าแหน่ง................................................ 
                                                             ............./................/................ 

ส่วนที่ 4 :   ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน  

คณะกรรมการประเมินระดับต้น     เห็นชอบ    ไม่เห็นชอบ  

 

(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการประเมิน 
                           (.................................................) 
                 ต าแหน่ง................................................... 
                           …..….……./……………../………….… 
 

คณะกรรมการประเมินระดับสุดท้าย    เห็นชอบ    ไม่เห็นชอบ        

 

(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการประเมิน 
                           (.................................................) 
                 ต าแหน่ง.................................................. 
                           …..….……./…………../……………… 

หมายเหตุ ค าอธิบายปรากฏด้านหลัง 

ผนวก ก–4 



ค ำอธิบำยกำรใช้แบบประเมินผล กำรประเมินในระดับดีเยี่ยม 

ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ให้ระบุสายงาน หน่วยงาน รอบการประเมิน และยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ของผู้รับการประเมิน 

ส่วนที่ ๒ : กำรประเมินในระดับดีเยี่ยม จะต้องเป็นผู้มีควำมประพฤติดี ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมทุ่มเท
เสียสละอย่ำงสม่ ำเสมอ ต่อเนื่องตลอดรอบระยะเวลำกำรประเมินจนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และ             
มีนวัตกรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นกรณีพิเศษอย่ำงดีย่ิง 

 1. เป็นผู้มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความทุ่มเท  เสียสละอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง
ตลอดรอบระยะเวลาการประเมินจนเป็นแบบอย่างที่ดี และ 

2. คิดค้นนวัตกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ๆ และได้มีการน าไปใช้ปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ
ได้อย่างแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรม หรือ 

3. มีผลการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษอย่างดียิ่ง ในลักษณะ ดังนี้ 
(1) เป็นงานที่ยุ่งยาก สลับซับซ้อนมากกว่าปกติทั่วไป การได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง หลักฐาน    

เป็นไปด้วยความยากยิ่ง หรือเป็นงานปกติ แต่มีการปรับระบบการท างานให้สั้น กระชับ คล่องตัว         
ลดความซ้ าซ้อนของเอกสาร หลักฐาน และข้ันตอนที่ไม่จ าเป็น และ 

(2) เป็นผู้ที่มีบทบาทหรือเป็นตัวแปรส าคัญ ที่ท าให้งานนั้นส าเร็จ และ 
(3) ผลงานนั้นได้มาจากการใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นพิเศษ

มากกว่ากรณีปกติท่ัวไป และ 
(4) มีผลการปฏิบัติงานในลักษณะข้างต้นอย่างต่อเนื่อง 

4. ให้แสดงหลักฐานประกอบการน าเสนอผลการประเมินในระดับดีเยี่ยมในรูปของเอกสาร ภาพถ่าย 
 ภาพเคลื่อนไหว ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม เพ่ือประกอบการเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ ของหน่วยและ      
 กองสารนิเทศ 

นวัตกรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ หมายถึง การคิดค้น อาจเป็นแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ ที่เกิดจากการใช้
ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ มิใช่การคัดลอกเลียนแบบจากหน่วยอ่ืน และได้มีการน าไปใช้ปฏิบัติจนเกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการได้อย่างแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้นวัตกรรมในการปฏิบัติหน้าที่อาจรวมทั้ง
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน และคิดค้นโดยบุคคลคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ โดยให้
บรรยำยไม่ควรเกิน ๒ หน้ำกระดำษ เอ ๔ 

ส่วนที่ 3 : ลงนำมรับรองกำรประเมินในระดับดีเยี่ยม จะต้องเป็นผู้มีควำมประพฤติดี ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร      
ด้วยควำมทุ่มเท เสียสละอย่ำงสม่ ำเสมอ ต่อเนื่องตลอดรอบระยะเวลำกำรประเมินจนเป็นแบบอย่ำง   
ที่ดี และมีนวัตกรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นกรณีพิเศษอย่ำงดีย่ิง 

  ให้ผู้รับการประเมิน ลงนามรับรองความประพฤติฯ และนวัตกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลการ
ปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษอย่างดียิ่ง 

ส่วนที่ 4 : ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมิน 
  ให้ประธานกรรมการประเมินในแต่ละระดับ เลือกให้ความเห็นชอบความประพฤติฯ และนวัตกรรมใน

การปฏิบัติหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษอย่างดียิ่ง และลงนามรับรอง         
 
 
 

ผนวก ก–4 



แบบแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 
ถึง........................................................................................  
 

ด้วยได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของท่าน ระหว่างวันที่............เดือน.....................พ.ศ...................       
ถึงวันที.่.............เดอืน.......................พ.ศ............... แล้ว ปรากฏว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดบั........................ 
ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่ม 

 สูงกว่ามาตรฐานกลาง   (ระดับดีเยี่ยม และระดับดี) 

   อยู่ในมาตรฐานกลาง (ระดับพอใช้) 

   ต่่ากว่ามาตรฐานกลาง (ระดับต้องปรับปรุง)   
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมิน  
............................................................................................................................. ....................................

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

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

กรณีดังกล่าว หากท่านเห็นว่าผลการประเมินของตนไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ให้ด่าเนินการดังนี้  
๑.  ร้องทุกขต์ามกฎหมายหรือระเบียบที่ ตร. ก่าหนด หรือ 
๒. เข้าพบผู้ประเมินหรือผู้ตรวจสอบ เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการพร้อมหลักฐาน

ประกอบการอ้างอิงการด่าเนินการ หรือขอค่าปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมิน นับแต่วันที่
รับทราบผลการประเมิน ทั้งนี้ ผู้ประเมินหรือผู้ตรวจสอบอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนผลการประเมินใหม่         
โดยพิจารณาจากหลักฐานประกอบการอ้างอิงการด่าเนินการของผู้รับการประเมินใหม่ หากผู้รับการประเมิน   
ยังไม่พอใจให้ร้องทุกข์ตามกฎหมายหรือระเบียบ ตร. ก่าหนด 
 

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 
 

                 (ลงชื่อ) ............................................................ ผู้ประเมิน  
              (.........................................................)  
                  ต่าแหน่ง ...........................................................      
          วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. ..............    
  

รับทราบการประเมินและผลการประเมิน 
 

                  (ลงชื่อ) ............................................................ ผู้รับการประเมิน 
                    (.........................................................)  
                   ต่าแหน่ง ...........................................................      
          วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ..............   
 
 
หมายเหตุ  เมื่อผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมินแล้ว ให้ผู้รับการประเมนิเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป  

ผนวก ข-1 



แบบแจ้งผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม 
 

ด้วยคณะกรรมการประเมินระดับ................................ได้ประเมินผล การประเมินในระดับดีเยี่ยมของ 
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล...........................................................................ต าแหน่ง..............................................................
รอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............................ แล้ว   

ปรากฏว่า    เห็นชอบ    ไม่เห็นชอบ  การพิจารณาผลการประเมินในระดบัดีเยี่ยม  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินในระดับดีเยี่ยม ครบถ้วนทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. เป็นผู้มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความทุ่มเท เสียสละ อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง

ตลอดรอบระยะเวลาการประเมินจนเป็นแบบอย่างที่ดี และ 

 2. คิดค้นนวัตกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ใหม่ๆ และได้มีการน าไปใช้ปฏิบัติ  จนเกิดประโยชน์           
ต่อทางราชการได้อย่างแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ระบุ................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................หรอื 

 3. มีผลการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษอย่างดียิ่ง ในลักษณะ ดังนี้ 
  3.1 เป็นงานที่ยุ่งยาก สลับซับซ้อนมากกว่าปกติทั่วไป การได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง หลั กฐาน 
เป็นไปด้วยความยากยิ่ง หรือเป็นงานปกติ แต่มีการปรับระบบการท างานให้สั้น กระชับ คล่องตัว ลดความซ้ าซ้อน
ของเอกสาร หลักฐาน และข้ันตอนที่ไม่จ าเป็น และ 

3.2 เป็นผู้ที่มีบทบาทหรือเป็นตัวแปรส าคัญ ที่ท าให้งานนั้นส าเร็จ และ 
3.3 ผลงานนั้นได้มาจากการใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นพิเศษ

มากกว่ากรณีปกติทั่วไป และ 
 3.4 มีผลการปฏิบัติงานในลักษณะข้างต้นอย่างต่อเนื่อง 
 

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 
 

                   (ลงชื่อ) ............................................................ ประธานกรรมการประเมิน  
  (...........................................................)  
                              ต าแหน่ง .............................................................      
                         วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. ............    
  

ผนวก ข-2 



แบบสรุปผลการประเมนิการปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจ 
 

 

หน่วยงาน .............................................................................................................................................................  

ผลการประเมิน  ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. .......... - 31 มี.ค. ..........)  ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย..............)   
 

ล าดับ 
ผู้รับการประเมิน ระดับผลการ

ประเมิน ยศ                ชื่อ               ชื่อสกุล ต าแหน่ง 
    

 
 

 

 

                            (ลงชื่อ) ..............................................................  
                       (............................................................)  
                           ต าแหน่ง ............................................................  
                                      วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. ..........    
 
 
 
 
 
หมายเหตุ การจัดรายชื่อผู้รับการประเมิน หากมีผู้รับการประเมินจ านวนมากให้จั ดเรียงตามสายงาน         

หรือกลุ่มงาน โดยเรียงตามล าดับชั้นยศ  

ผนวก ค 

 



 
แบบประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ใน กลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลาง 

 
การประเมินครั้งท่ี............ระหว่างวันที่..........เดือน......................พ.ศ.........ถึงวันที่......เดือน.................พ.ศ......... 

กลุ่มผู้รับการประเมิน .................................................. สังกัด ............................................................. 
 

ล าดับ     ยศ         ชื่อ           ชื่อสกุล ต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  ประกาศ  ณ  วันที่ .................. เดือน ................................ พ.ศ. ............... 
 

    (ลงชื่อ) .....................................................................   
                     (...................................................................)  
                       ต าแหน่ง ......................................................................      
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  การจัดรายชื่อผู้รับการประเมิน หากมีผู้รับการประเมินจ านวนมากให้จัดเรียงตามสายงาน   
              หรือกลุ่มงาน โดยเรียงตามล าดับชั้นยศ และจัดเรียงล าดับตามล าดับกลุ่มที่อยู่ใน 
              ระดับดีเยี่ยมและด ี

ผนวก ง 


