ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของพนักงานสวนตําบล
----------------------------โดยหนังสือดว นที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 692 ลงวัน ที่ 31 มีน าคม 2559 เรื่ อง การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น ในระบบจําแนกตําแหนงเปนประเภทตามลักษณะงาน
เพื่อ ใหก ารดําเนิน การประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการของพนัก งานสว นตํา บล องคการบริห ารสว น
ตํ า บลดงกระทงยาม เปน ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย โปร งใส เป น ธรรม และสามารถตรวจสอบได จึ ง ประกาศ
หลักเกณฑ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้
1. รอบการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะดําเนินการประเมินปละ 2 รอบ ตามปงบประมาณ ดังนี้
รอบที่ 1 เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ปถัดไป
รอบที่ 2 เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
2. องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการใหประเมินจาก 2 องคประกอบ คือ
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนคะแนนรอยละ 70
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดสวนคะแนนรอยละ 30
ในกรณีที่เปนการประเมินผลปฏิบัติราชการของขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือมีระยะทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในระหวางรอบประเมินใหประเมินผล สัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม
หรือสมรรถนะ โดยมีสัดสวนคะแนนรอยละ 50
3. ผูประเมิน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 692 ลงวันที่ 31
มีนาคม 2559
4. การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผูประเมินและผูรับประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับมอบหมายงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ หากมีกิจกรรมหรืองานอื่นที่สําคัญเกิดขึ้น ระหวางรอบการประเมินหรือมีเนื้อ
งานและหนาที่ความรับผิดชอบของผูรับประเมิน อาจรวมกันพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ เมื่อ
สิ้นสุดรอบการประเมิน
4.2 การกําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรม และเหมาะสมกับ
ลักษณะงานโดยใชวิธีการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลางเปนหลักกอน หรืออา
จะเลือกวีการกําหนดดัชนีชี้วัดวิธีอื่นที่เหมาะสม หรือวิธีที่เหมาะสมหรือเพิ่มเติมก็ได
4.3 ผลสัมฤทธิ์ของงานใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตาม
เวลาที่กําหนดหรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
4.4 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะใหประเมินจากสมรรถนะหลัก 5 ดาน ตามที่ ก.ถ.
กําหนด ประกอบดวย
1) การมุงผลสัมฤทธิ์
2) บริการดี
/-3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ...

-23) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5) การทํางานเปนทีม
ทั้งนี้ ใหกําหนดน้ําหนักของสมรรถนะหลักแตละดาน เปนรอยละ 20 โดยระดับสมรรถนะที่คาดหวังและ
พฤติกรรมบงชี้ของสมรรถนะแตละดานดังกลาว มีรายละเอียดตามแนบทายประกาศนี้
4.5 วิธีประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะใหประเมินโดยผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของผูรับการประเมิน
4.6 มาตรวัดสมรรถนะใหใชมาตรวัดแบบใดแบบหนึ่ง หรือแบบอื่นใดที่เห็นสมควร
4.7 ในแต ล ะรอบการประเมิ น ใหผูป ระเมิ น ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานราชการผู รั บ ประเมิน ตาม
หลักเกณฑ และวิธีการประกาศไวและตามขอตกลงที่ไดทําไวกับผูรับการประเมิน
4.8 ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูประเมินใหคําปรึกษาแนะนําผูรับการประเมินเพื่อการปรับปรุง
แกไข พัฒนา เพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะและ
เมื่อสิ้นรอบการประเมินผูประเมินกับผูรับการประเมิน ควรรวมกันวิเคราะหผลสําเร็จของงานและ
พฤติกรรมปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพื่อหาความจําเปนในการพัฒนาเปนรายบุคคลดวย
4.9 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละครั้ง ใหผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการ
ประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยใหผูรับประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ ผลการประเมิน กรณีผูรับ
การประเมินไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหขาราชการที่อยูในหนวยงานเดียวกัน
อยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย
5. แบบที่ใชประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจํานวน 3 แบบ ดังนี้
5.1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
5.2 แบบประเมินผลพฤติกรรมและสมรรถนะ
5.3 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดยแตละแบบมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
6. ระดับผลการประเมิน
ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ดังนี้
1) ระดับดีเดน
คะแนน 90 -100
2) ระดับมาก
คะแนน 80 – 89
3) ระดับดี
คะแนน 70 – 79
4) ระดับพอใช
คะแนน 60 – 69
5) ระดับตองปรับปรุง
คะแนนต่ํากวารอยละ 60
หากมีคะแนนเศษเกิน 0.5 ใหปดขึ้น
7. ประกาศรายชื่อ
ใหผูประเมินประกาศรายชื่อ พนักงานสวนตําบลซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน และดี
มาก ในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยองชมเชย และสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการในรอบประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น

/-8.การเสนอผลการปฏิบัติ...

-38. การเสนอผลการปฏิบัติราชการตอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลปฏิบัติราชการ
ใหผูประเมินหรือผูรับมอบหมาย โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
อีกชั้นหนึ่ง จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในหนวยงานของตน เสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความ
เปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการกอนนําเสนอตอปลัดองคการบริหารสวนตําบล
9. ระบบการจั
บบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน
ใหจัดเก็บสําเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะของผูรรัับการประเมินไวที่หนวยงานที่ผูรับการประเมินสังกัดอยูอยางนอยสอง
รอบการประเมิน สวนตนฉบับเก็บไวที่งานบริหารงานบุคคล
10. ใหใชหลักเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

