ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแปน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
……………………………………………
โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๕๘ กาหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแปน ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตาบลในสังกัดทราบ
โดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแปน จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนตาบล สาหรับรอบการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 1
(๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓1 มีนาคม ๒๕63) ดังนี้
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงาน
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า
๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน
1.3 พนักงานส่วนตาบลที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ น้าหนักผลสัมฤทธิ์ของงาน (ต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 50)
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด ได้แก่
๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทาข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่า
เป้าหมาย
๒.๒ พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ สมรรถนะ เป็ น การระบุ จ านวนสมรรถนะที่ ใ ช้ ใ นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจาสายงาน ๓ ด้าน และสมรรถนะ
ประจาบริหาร ๔ ด้าน
๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแปน
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดย
มีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดโดยอนุโลม
๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่ วนท้ อ งถิ่น
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 2๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแปน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแปน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
(สำหรับรอบกำรประเมิน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖3)
-------------------------ด้วยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร) เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้กาหนดให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ให้เป็นไปตาม
ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลในระบบจาแนก
ตาแหน่ง
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๒๙๙ ข้ อ ๓๐๐ ข้ อ ๓๐๑ ข้ อ ๓๐๒ และข้ อ ๓๐๔ ของประกาศ
คณะกรรมการพนั กงานส่วนตาบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกั บ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๕๘ องค์การบริ หารส่ วนต าบลหนองแปน จึงประกาศหลั ก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารประเมิ นผลการปฏิบั ติราชการของ
ข้าราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแปน สาหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕63 ดังนี้
๑. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓1
มีนาคม ๒๕63 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแปน กาหนดให้มีการประเมิน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือ ตรงตามเวลา ที่กาหนด
หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๗๐
๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลั กตามที่ ก.อบต. กาหนดจานวน ๕ สมรรถนะ และ
สมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.อบต. กาหนด จานวน 3 สมรรถนะโดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็น
ร้อยละ ๓๐
ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ ให้มีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
๒.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ได้แก่
(1) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับปลัด
(2) ปลั ด ส าหรั บรองปลั ด ผู้อานวยการส านัก กอง หรือส่ วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐ านะ
เทียบเท่าสานักหรือกอง
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(3) ผู้อานวยการสานัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานัก หรือกอง
สาหรับพนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในบังคับบัญชา
ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติ
ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูล และ
ความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน
ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่
1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิมก่อนการ
โอน หรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณา
๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ก่ อ นเริ่ ม รอบการประเมิ น หรื อ ในช่ ว งเริ่ ม รอบการประเมิ น ให้ ป ระกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน และผู้รับการประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานกาหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่าง
เป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
สาหรับการกาหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ ไม่อาจ
ดาเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกาหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม
รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ
(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน ทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้กับผู้รับการประเมิน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนตาแหน่ง หรือ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลง ผลการปฏิบัติงานใน
ระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน ให้คาปรึกษาแนะนา ผู้รับการประเมินเพื่อ
การปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ ในการปฏิบัติราชการ และเมื่อ
สิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันทาการวิเคราะห์ผลสาเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความจาเป็นในการพัฒนา เป็นรายบุคคลด้วย
(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิ นแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับ
การประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ/ผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมิน
ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้
มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
/3 ให้ผู้มีอานาจหน้าที่...

-3(6) ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัด
ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผ ล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนนาเสนอต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อ
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง
ชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
๓. ระดับผลการประเมิน
ให้นาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี
พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมิน ของแต่ละระดับ ดังนี้
(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ 60
๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต. กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแปน

