ประกาศจังหวัดสระบุรี
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญจังหวัดสระบุรี รอบที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
---------------------------------ดวย ก.พ. ไดมีมติใหจังหวัดถือปฏิบัติในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ปรากฏในหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน
2552
อาศัยความตามขอ 9 (1) ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดังกลาว จึงประกาศขั้นตอนดําเนินการ
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญจังหวัดสระบุรี เพื่อปฏิบัติ ดังนี้
1. ขั้นตอนดําเนินการ
1.1 จัดทําขอตกลง ณ ตนรอบการประเมินตามแบบที่กําหนด
1.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่จัดทําขอตกลงไวและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ณ สิ้นรอบการประเมินตามแบบที่กําหนด
1.2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
(1) วิเคราะหงานเพื่อจําแนกงานที่แตละบุคคลปฏิบัติ
(2) จัดประเภทของงานที่ปฏิบัติเพื่อใหเห็นภาพวาบุคคลนั้นปฏิบัติงานประเภท
ใดบาง
1) งานตามนโยบายหรือยุทธศาสตรของสวนราชการ
2) งานประจําตามโครงสรางภารกิจของสวนราชการ
3) งานที่ไดรับมอบหมายพิเศษนอกเหนือจากภารกิจประจํา/งานที่เปน
ความคิดริเริ่มใหม
(3) จัดลําดับความสําคัญของงาน/กิจกรรมทั้งหมดที่บุคคลคนนั้นปฏิบัติ
ในแตละประเภท ( ทั้งนี้ หากงานทั้งหมดเปนงานประเภทเดียวกัน ก็ใหจัดลําดับจากงานทั้งหมดนั้น ) จะได
“บัญชีการทํางานรายบุคคล”
(4) ผูประเมิน(ผูบังคับบัญชา) และผูถูกประเมิน (ผูใตบังคับบัญชา) รวมกัน
จัดทําขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามแบบที่กําหนดโดยเลือกงาน/กิจกรรมจาก“บัญชีการทํางานรายบุคคล”
จํานวนกิจกรรมที่จะทําเปนขอตกลงใหสวนราชการกําหนดตามความเหมาะสม หรือตามที่กรมตนสังกัดกําหนด
แลวรวมกันกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายของงาน/กิจกรรม บันทึกไวตามแบบที่กําหนดและใหผูรับการประเมินและ
ผูประเมินลงนามไวเปนหลักฐานรวมกัน ณ ตนรอบการประเมิน
(5) สวนราชการรวบรวม “บัญชีการทํางานรายบุคคล” และสําเนาแบบ
ขอตกลงในขอ 1.2.1 (4 ) ไวที่งานการเจาหนาที่ของสวนราชการ
(6) เมื่อครบรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาบันทึกผลการปฏิบัติงานลง
ในแบบขอ 1.2.1 (4 ) ซึ่งไดมีการตกลงกันไวเมื่อตนรอบการประเมิน แลวใหผูถูกประเมินลงนามรับทราบ

1.2.2 การประเมิน/…
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1.2.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
(1) ผูประเมิน (ผูบังคับบัญชา) และผูถูกประเมิน (ผูใตบังคับบัญชา) รวมกัน
จัดทําขอตกลงการประเมินสมรรถนะตามแบบที่กําหนด โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลักที่ ก.พ.กําหนดอยางนอย 5 เรื่อง
หรือสมรรถนะอื่นตามที่สวนราชการจะกําหนดเพิ่มเติม
(2) เมื่อครบรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาบันทึกผลการประเมิน
สมรรถนะลงในแบบ ขอ 1.2.2 (1) แลวใหผูถูกประเมินลงนามรับทราบ
1.3 การจัดทําสรุปผลการประเมิน
1.3.1 เมื่อครบรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาสรุปผลการประเมินทั้ง 2 สวน
(ผลสัมฤทธิข์ องงานและสมรรถนะ) ลงในแบบสรุปผลการประเมิน (แบบทีก่ .พ.กําหนด ตามหนังสือ สํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552)
กรณีที่สวนราชการจะใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปน
อยางอื่นก็ใหกระทําได แตตองมีสาระไมนอยกวาแบบที่ ก.พ. กําหนดและตองสอดคลองกับลักษณะงานของสวนราชการ
ของตน
1.3.2 ใหสวนราชการรวบรวมผลการประเมินประกอบดวย(1)แบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน(2) แบบประเมินสมรรถนะ และ(3) แบบสรุปผลการประเมินไวที่งานการเจาหนาที่ของสวนราชการ
2. หลักเกณฑ
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญจังหวัดสระบุรี สําหรับ
ขาราชการทุกประเภทตําแหนงใหประเมินอยางนอย 2 องคประกอบ ไดแก
2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 70
2.1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
2.1.3 องคประกอบอื่นตามที่สวนราชการกําหนดเพิ่มเติม...
สวนราชการสามารถกําหนดสัดสวนในแตละองคประกอบไดตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติราชการ แตผลสัมฤทธิ์ของงานตองมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 70
สําหรับขาราชการอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการโดยมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบรอยละ 50
2.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน
ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
2.2.2 การกําหนด งาน/กิจกรรม พิจารณาจากประเภท และความสําคัญของงาน/
กิจกรรมที่จัดลําดับไว หรือกําหนดจากการเห็นพองตองกันระหวางผูประเมินกับผูถูกประเมิน โดยใหคาํ นึงถึงงาน/
กิจกรรมของราชการ ที่จะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของหนวยงานอยางแทจริงเปนลําดับตน ทั้งนี้ตองพิจารณา
เลือกจาก “บัญชีการทํางานรายบุคคล” และหากเปนตําแหนงในระดับและลักษณะงานเดียวกัน หรือเทียบเคียงในระดับ
เดียวกันได ควรกําหนดลักษณะตัวชี้วัดของงาน/กิจกรรมและคาเปาหมายที่ประเมินใหเทากันหรือใกลเคียงกัน เพื่อความ
เปนธรรมในการประเมิน
2.2.3 การกําหนด ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ของงาน/กิจกรรมจากขอ 2.2.2
ควรกําหนดเปาหมายในเรื่องความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย หรือความพึงพอใจของผูรับบริการ หากเปนงานที่มี
ลักษณะของการใหบริการ
2.2.4 การกําหนด คาน้ําหนัก ของการประเมิน ควรสอดคลองกับจํานวนของงาน
ที่ปฏิบัติในแตละประเภท หรือตามความสําคัญของงาน/กิจกรรม ที่ผูตกลงเห็นพองรวมกัน ทั้งนี้ เมื่อรวมคาน้ําหนักของ
งาน/กิจกรรมที่นํามาประเมินทั้งหมดจะเทากับรอยละ 100
2.3 การประเมิน/...
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2.3 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
2.3.1 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ)ใหประเมินจากสมรรถนะหลัก
ตามที่ ก.พ.กําหนดอยางนอย 5 ดาน ไดแก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
6.สมรรถนะอื่นตามที่สวนราชการกําหนดเพิ่มเติม...
2.3.2 การประเมินสมรรถนะตองกระทําอยางเปนขั้นตอน ตั้งแตการสังเกตพฤติกรรม
การบันทึก และประเมินโดยจะตองทําอยางสม่ําเสมอตลอดชวงเวลาการประเมิน และมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน
สวนระดับของสมรรถนะหลักที่ขาราชการตองมี ใหยึดถือตามสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่
ปรากฏในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552
ทั้งนี้ ใหกําหนดคาน้ําหนักเฉพาะสมรรถนะหลัก “การยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรมและจริยธรรม” ตองไมนอยกวารอยละ 20 เพื่อใหการปฏิบัติงานประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนมี
ความเปนรูปธรรมและเครงครัดในการปฏิบัติ
2.3.3 การกําหนดคาน้ําหนักของรายการสมรรถนะที่ประเมิน ใหเปนดุลพินิจของ
สวนราชการในการพิจารณากําหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ในตําแหนงตาง ๆ ทั้งนี้ หากเปนตําแหนงในระดับและลักษณะงานเดียวกัน หรือเทียบเคียงในระดับเดียวกันได ควร
กําหนดคาน้ําหนักของรายการสมรรถนะที่ประเมินใหเทากันหรือใกลเคียงกัน เพื่อความเปนธรรมในการประเมิน
2.4 การกําหนดชวงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละระดับใหเปนดุลพินิจ
ที่สวนราชการจะกําหนดภายใตกรอบของหลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.พ.กําหนด หรือตามที่สวนราชการตนสังกัดกําหนด
และไดรับความเห็นชอบรวมกันจากขาราชการภายในของสวนราชการ
2.5 ขาราชการที่มีผลการประเมินในสวนที่ไมถึงรอยละ 60 ใหสวนราชการกําหนดแผน
การพัฒนารายบุคคลสําหรับบุคคลผูนั้นตามความเหมาะสมตอไป
3. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติอื่น
3.1 วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประเมินโดยผูบังคับบัญชา เนื่องจากเปนการตกลงรวมกันระหวางผูถูกประเมินกับ
ผูประเมิน(ผูบังคับบัญชา)
3.2 วิธีการประเมินสมรรถนะ
ใหเปนดุลพินิจของสวนราชการที่จะกําหนดวิธีการประเมินไดเองตามความเหมาะสม
หรืออาจพิจารณาจาก 2 วิธี ตอไปนี้
(1) การประเมินโดยใชบุคคลคนเดียวเปนผูประเมิน
(2) การประเมินโดยใชผูประเมินหลายคน
3.3 แบบที่ใชใหเปนไปตามแบบของสํานักงาน ก.พ. หรือตามแบบที่สวนราชการตนสังกัด
กําหนด
3.4 ใหสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการ
ภายในสวนราชการของตน เพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการใหเปนไปตามมาตรฐานและ
เปนธรรม /...

