
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เริ่มมีใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2529 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงมา
ตลอด เพื่อให้ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและสอดคล้องรองรับกับ สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา  

1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบที่ 1      
(ปี พ.ศ.2529 - 2530) 

กรมตํารวจได้มีนโยบายท่ีจะกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และแนวทางการประเมินผลการปฏิบั ติงานของ
ข้าราชการตํารวจให้เป็นมาตรฐานแน่นอนชัดเจน จึงมี
คําสั่ง กรมตํารวจที่ 0621.1/7650 ลง 31 ก.ค.
2529 (สมัย พล.ต.อ.เอก ณรงค์ มหานนท์ เป็นอธิบดี
กรมตํารวจ) แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมตํารวจจัดให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ 
โดยใช้แบบประเมินและคู่มือการประเมินผลที่กรม
ตํารวจกําหนด และให้มีการเก็บผลการประเมินไว้ใช้
ประกอบการพิจารณาความชอบประจําปี 
 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบที่ 2       
(ปี พ.ศ.2531 - 2532) 

ในปี พ.ศ. 2531 กรมตํารวจได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ท่ี 
มท 0646.1/360 ลง 13 ม.ค.2531 และหนังสือ
กรมตํารวจ ด่วนมากที่ มท 0646.1/ว 1778 ลง 19 
ก.พ.2531 เรื่องการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
โดยกําหนดให้ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรตําแหน่ง
ต้ังแต่ รอง ผบก. ถึง สว.ทุกคน จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกรมตํารวจจะ
ได้นําผลการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการบริหารงาน
บุคคล  ต่อมากรมตํ ารวจมีหนั งสือ  ด่วนที่ สุ ด  ท่ี 
0621.14/ว 6782 ลง 8 มิ.ย.2531 (สมัย พล.ต.อ.
เภา สารสิน เป็นอธิการบดีกรมตํารวจ) ยกเลิกหนังสือ
ดังกล่าวข้างต้น และได้กําหนดแบบประเมินและ
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นใหม่ 
พร้อมกับกําหนดแบบและวิ ธีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินเพื่อใช้ร่วมกัน 
 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบที่ 3       
(ปี พ.ศ.2533 - 2539) 

กรมตํารวจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ “ดุลยภาพแห่งความ
ยุตธรรม” ให้มีหลักประกันที่เป็นมาตรฐานและมีข้อมูล
เป็นคะแนน ซ่ึงสามารถชี้ความแตกต่างของข้าราชการ
ตํ า ร ว จ ไ ด้  ก ร ม ตํ า ร ว จ จึ ง มี ห นั ง สื อ  ท่ี 
0667.114/4728 ลง 7 มิ.ย.2533 (สมัย พล.ต.อ.
แสวง ธีระสวัสด์ิ เป็นอธิบดีกรมตํารวจ) กําหนดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพขึ้น โดยให้
ใช้ร่วมกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของปี พ.ศ.
2531  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบที่ 4       
(ปี พ.ศ.2539 - 2544) 

จากการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดุลย
ภาพมาเป็นระยะเวลา 6 ปี ปรากฎว่ายังมีปัญหา
ในทางปฏิบัติบางประการ อาทิ กําหนดเกณฑ์การวัดไว้
ในลักษณะกว้างเกินไป กรมตํารวจจึงมีหนังสือ ด่วน
ท่ีสุด ท่ี 0522.313/7863 ลง 13 มิ.ย.2539 
(สมัย พล .ต .อ .พจน์ บุณยะจินดา เป็นอธิบดีกรม
ตํารวจ) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรตําแหน่ง
ต้ังแต่ รอง ผบก. ถึง รอง สว. หรือผู้กํารงตําแหน่ง
เทียบเท่า โดยเริ่มใช้ในรอบปี พ.ศ.2539 เป็นต้นไป 
 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบที่ 5       
(ปี พ.ศ.2544 - 2546) 

พ.ศ. 2544 (สมัย พล.ต.อ.พรศักด์ิ  ดุรงควิบูลย์ เป็น 
ผบ.ตร.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีหนังสือ ด่วนที่สุด 
ท่ี 0006.313/4497 ลง 8 มิ .ย .  2554 และ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตํารวจและลูกจ้างประจําขึ้นใหม่ ให้
หน่วยงานในสังกัด ถือปฏิบัติต้ังแต่ 1 เม.ย.2544 
 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบที่ 6 (ปี พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน) 
 ในปี 2546 (สมัย พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ เป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ) สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มี
หนังสือที่ 0006.313/10607 ลงวันที่ 7 ต.ค. 2546 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตํารวจและลูกจ้างประจําในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขึ้นใหม่ ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตํารวจ ต้ังแต่ พ.ศ. 2554 (พล.ต.อ.วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี เป็น 
ผบ.ตร.) ตามนัยหนังสือ ตร.ท่ี 0009.26/ว 005 ลง 31 ม.ค.2554 เรื่องแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการตํารวจ ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตํารวจ ปัจจุบันได้ปรับปรุงระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตํารวจใหม่ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถนําไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของ ตร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ นโยบาย ตร. และสอดคล้องกับโครงสร้าง
ส่วนราชการ ตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการ ตร.พ.ศ.2542 ซ่ึงมีกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

1. พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  มาตรา 66 ให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่ม ความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน 
ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดใน กฎ ก.ตร.  

2. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2547 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ตํารวจ หนังสือ ตร. ท่ี 0009.26 / 005 ลง 31 ม.ค. 2554 


