ประกาศ ….. (ชื อส่ วนราชการ/จังหวัด)…..
เรือง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ใน….. (ชื อส่ วนราชการ/จังหวัด)…..
-----------------------------โดยที ห นัง สื อ สํ า นัก งาน ก.พ. ที นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวัน ที ๓ กัน ยายน ๒๕๕๒ เรื อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ กําหนดให้ส่วนราชการ
ระดับกรมหรื อจังหวัดประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิราชการให้ขา้ ราชการพลเรื อน
สามัญในสังกัดทราบโดยทัว กัน ก่อนเริ มรอบการประเมินหรื อในช่วงเริ มรอบการประเมิน
ดังนั4น (ชื อส่ วนราชการ/จังหวัด) จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญใน (ชื อส่ วนราชการ/จังหวัด) สําหรับรอบการประเมิ น
(ระบุระยะเวลา) ดังนี4
๑. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่ วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ;ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรื อ
สมรรถนะ รวมทั4งการประเมินองค์ประกอบอืนๆ (ถ้ามี)
๓. ระดับผลการประเมิน
๔. แบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
๕. เกณฑ์อืนๆ ตามทีส่วนราชการเห็นสมควรกําหนด
ประกาศ ณ วันที ..................................... พ.ศ. ..................
(ลงชือ)
(พิมพ์ชือเต็ม)
(ตําแหน่ง)

(หมายเหตุ: รายละเอี ยดในแต่ ละหั วข้ อปรากฎตามคําอธิ บายเพิ"มเติมแนบท้ ายตัวอย่ างประกาศนี)&

คําอธิบายเพิมเติม
แนวทางการจัดทําประกาศ “หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ”
-----------------------------๑. องค์ ประกอบการประเมิน และสั ดส่ วนคะแนนของแต่ ละองค์ ประกอบ
เป็ นการระบุว่าการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการให้ประเมินจากองค์ประกอบการประเมิน
ใดบ้าง และกําหนดคะแนนแต่ละองค์ประกอบอย่างไร เช่ น ผลสัมฤทธิ; ของงาน สัดส่ วนคะแนนร้ อยละ ๗๐
และพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรื อสมรรถนะ สัดส่ วนคะแนนร้อยละ ๓๐ เป็ นต้น
สําหรั บการประกาศองค์ประกอบการประเมินและสัดส่ วนคะแนนของข้าราชการพลเรื อน
สามัญในสังกัดทีอยูร่ ะหว่างทดลองปฏิ บตั ิหน้าทีราชการ หรื อมีระยะเวลาทดลองปฏิ บตั ิหน้าทีราชการอยู่ใน
ระหว่างรอบการประเมิน ซึ งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ตามหนัง สื อ สํ า นัก งาน ก.พ. ที นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวัน ที ๓ กัน ยายน ๒๕๕๒ ได้ก ํา หนดให้ ป ระเมิ น
องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ; ของงานและพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ ราชการเป็ นสัดส่ วนเท่ากัน คื อ ร้ อยละ ๕๐
จนกว่าจะสิ4 นรอบการประเมินนั4น ส่ วนราชการจะประกาศเพือให้เกิดความชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการด้วยก็ได้
๒. หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ6 ข องงาน และพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ
สมรรถนะ รวมทั8งการประเมินองค์ ประกอบอืนๆ (ถ้ ามี)
เป็ นการระบุรายละเอี ยดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิ นในแต่ละองค์ประกอบการประเมิ น
โดยอาจระบุรายละเอียดต่างๆ ได้แก่
๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ; ของงาน เป็ นการระบุการจัดทําข้อตกลงเกียวกับการมอบหมายงาน
และการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ การกําหนดตัวชี4วดั ผลการปฏิบตั ิราชการและค่าเป้ าหมาย เป็ นต้น
๒.๒ การประเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ร าชการหรื อสมรรถนะ เป็ นการระบุ จ ํา นวน
สมรรถนะทีใช้ในการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการ ว่าประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน และสมรรถนะ
ทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิราชการตามทีส่วนราชการกําหนดอีกกีดา้ น (ถ้ามี) ระดับสมรรถนะทีคาดหวัง เป็ นต้น
๒.๓ องค์ป ระกอบอื นๆ ที ใ ช้ในการประเมิ น (ถ้า มี ) ได้แก่ องค์ป ระกอบใด และมี วิธี ก าร
ประเมินอย่างไร
๓. ระดับผลการประเมิน
ควรระบุในประกาศว่าในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการหรื อจังหวัดนั4น
ให้จดั กลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็ นกีระดับ เช่น มี ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุ ง

ในกรณี ทีส่วนราชการไม่ใช้วิธีกาํ หนดช่ วงคะแนนของแต่ละระดับผลการประเมินไว้ต4 งั แต่
ต้นรอบการประเมิ น (การประเมิ นโดยอิ ง เกณฑ์) ก็ย งั ไม่ต้องประกาศช่ วงคะแนนของแต่ล ะระดับผลการ
ประเมิน
๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ควรระบุแบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการทีจะนํามาใช้
สําหรับ “แบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ” เป็ นแบบทีตอ้ งใช้สําหรับข้าราชการ
ทุ กคน โดยส่ วนราชการหรื อจังหวัดอาจปรั บปรุ งเพิม เติ มรายละเอี ยดได้ แต่ต้องมี สาระไม่ น้อยกว่าแบบที
กําหนด
แบบประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ราชการอื นๆ ที ส่ วนราชการหรื อจัง หวัดกํา หนดเพิ ม เติ ม เช่ น
แบบประเมินผลสัมฤทธิ; ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรื อสมรรถนะ และแบบประเมินอืนๆ
ควรระบุรายละเอียดการคํานวณผลคะแนนไว้ดว้ ย
ทั4งนี4 แบบประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการทีส่วนราชการหรื อจังหวัดกําหนดทั4งหมด ควรแนบ
ท้ายประกาศไว้ดว้ ย
๕. เกณฑ์ อนๆ
ื ตามทีส่ วนราชการหรือจังหวัดเห็นสมควรกําหนด
เช่น ระบุข4 นั ตอนการดําเนินการ เป็ นต้น
------------------------------

