ระเบียบสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง
พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๑) (ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิ
วิ ช าชี พ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกั บ ข้ อ ๒๘ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ จึงออกระเบียบสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้าง ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค์ ก ารมหาชน) ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
“รองผู้อานวยการ” หมายความว่า รองผู้อานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตามข้อบังคับ
สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค์ ก ารมหาชน) ว่ า ด้ ว ยการจั ด แบ่ ง ส่ ว นงาน การบริ ห าร และขอบเขตหน้ า ที่
ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
จัดแบ่งส่วนงาน การบริหาร และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
“สานัก” หมายความว่า สานักในแต่ละสานักที่มีการจัดแบ่งส่วนงานตามข้อบังคับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน การบริหาร และขอบเขตหน้าที่ ของส่วนงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒
“ผู้อานวยการสานัก” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักในแต่ละสานักตามข้อบังคับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน การบริหาร และขอบเขตหน้าที่ของส่ วนงาน
พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วน
งาน การบริหาร และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
“ผู้ประเมิน” หมายความว่า ผู้ทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
“ลูกจ้ า ง” หมายความว่า ลู กจ้างตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิ วิช าชีพ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
“เวลาในการปฏิบัติงาน” หมายความว่า วันเวลาในการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างตามปีงบประมาณนั้นๆ สรุปการมาสาย การขาดงาน การลาต่างๆ แต่ไม่รวมถึงการลาพักผ่อนประจาปี
ข้อ ๕ ให้ผู้อานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ คาสั่งต่างๆ เพื่อ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้อานวยการเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด และคาวินิจฉัยชี้ขาดนั้นให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
-------------ข้อ ๖ ให้ผู้อานวยการเป็นผู้ประเมินรองผู้อานวยการ
ให้ผู้อานวยการ หรือ รองผู้อานวยการเป็นผู้ประเมินผู้อานวยการสานัก
ให้ ผู้อานวยการ หรื อ รองผู้ อานวยการ หรือ ผู้อานวยการส านักเป็นผู้ประเมินเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของสถาบัน
หมวด ๒
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
---------------------------------ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การที่สถาบันจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง และนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การพิจารณาการขึ้นเงินเดือน
(๒) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
(๓) ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(๔) การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
(๕) การต่อสัญญาจ้าง

๓
ข้อ ๘ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตาแหน่งอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง
ข้อ ๙ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ให้มีรายการประเมินโดยยึด
วัตถุประสงค์ในการประเมิน และตาแหน่งของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเป็นหลัก โดยให้มีองค์ประกอบการประเมิน
๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
(๑) การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ให้ พิ จ ารณาจากแผนการปฏิ บั ติ ง านรายบุ ค คล
(Personal Achievement Plan) ตัวชี้วัดที่ชัดเจนของกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะ
ถูกถ่ายทอดมาจากแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจาปี ของแต่ละสานัก และ/หรือ โครงการ
โดยพิจารณาจากรายการประเมิน และอื่นๆ ตามที่สถาบันกาหนด
(๒) การประเมินความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่จาเป็น ในการปฏิบัติงาน พิจารณา
จากรายการประเมิน และอื่นๆ ตามที่สถาบันกาหนด
การประเมินผลการปฏิบัติงานนอกจากทีก่ าหนดใน (๑) และ (๒) แล้ว เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไป
ตามที่ผู้อานวยการกาหนด
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตาแหน่งรองผู้อานวยการ และผู้อานวยการสานัก
ให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการกาหนด
ข้ อ ๑๐ สั ด ส่ ว นของค่ า น้ าหนั ก ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผลงาน ความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะ โดยให้ถือเป็นองค์ประกอบในการประเมินระหว่างผลงาน ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตาแหน่งแบ่งออกเป็น ดังนี้
(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ร้อยละ ๗๐
(๒) ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๓๐
ข้ อ ๑๑ ให้ ส ถาบั น น าผลการประเมิ น ปฏิ บั ติ ง านมาประกอบการพิ จ ารณาขึ้ น เงิ น เดื อ น
ประจาปี การต่อสัญญาจ้าง หรือเป็นข้อมูลในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่สถาบันกาหนด
ข้อ ๑๒ การพิจ ารณาการขึ้นเงินเดือน ให้ พิจารณาขึ้นเงินเดือนในอัตราเป็นร้อยละของ
เงินเดือนตามเกณฑ์คะแนนที่ได้จากการประเมิน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าวงเงินตามที่ผู้อานวยการกาหนด
ข้อ ๑๓ การพิจารณาต่อสัญญาจ้างมีเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ระยะเวลาต่อสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่สถาบันกาหนด
(๒) เจ้าหน้าที่สถาบันที่จะได้รับการต่อสัญญาต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปี
(ค่าเฉลี่ยทั้งปี) ต้องไม่อยู่ในระดับปรับปรุงติดต่อกัน ๒ ปี (ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ในภาพรวมตามข้อ ๑๐ หากไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ ให้ผู้อานวยการเป็นผู้พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
(๓) ในทุกรอบการประเมิน (สิ้นไตรมาส ๒ และ ๔) เจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ ตามเงื่อนไขใน (๒) จะต้องทาแผนปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Personal Improvement Plan)
น าเสนอผู้ บ ริ ห ารตามระดั บ ชั้ น ของสายงานตามสายบัง คับ บัญ ชาว่า จะมีแ นวทางในการปรั บปรุง ผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองอย่างไร เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง

๔
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ ส ถาบั น ได้ ก าหนดตัว ชี้ วัด ไว้ ชัด เจนแล้ ว จะต้อ งน าตั ว ชี้วั ด มาใช้ ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน ตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ผู้อานวยการกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
ประธานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

