ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ไผ่
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตาบล
**********************************
โดยที่ ก.อบต. ได้กาหนดมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ไผ่ ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตาบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่ม
รอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
ดัง นั ้น องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลหนองไม้ไ ผ่ จึง ประกาศหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก าร
ประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการของพนักงานส่ว นตาบล สาหรับรอบการประเมิน ประจาปีง บประมาณ
๒๕๖2 ครั้งที่ 1 (๑ ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ดังนี้
๑. การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ให้คานึงถึงระบบการบริหาร
ผลงาน (Performance Management) โดยมีอ งค์ป ระกอบการประเมิน และสัด ส่ว นคะแนน
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า
๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติร าชการ (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้ว ย การประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.อบต. กาหนด ได้แก่
๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทาข้อตกลงระหว่างผู้ประเมิน
กับผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกาหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย
๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจานวนสมรรถนะ
ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิ บัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจาสายงาน
๓ ด้าน และสมรรถนะประจาบริหาร ๔ ด้าน
๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริห ารส่ว น
ตาบลหนองไม้ไผ่ ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้อง
ปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต. กาหนดโดยอนุโลม
๔. แบบประเมิน ผลการปฏิบัติง าน ให้นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต. กาหนดโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1

(นายอานนท์ หาญสูงเนิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ไผ่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ไผ่
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตาบล
**********************************
โดยที่ ก.อบต. ได้กาหนดมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ไผ่ ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตาบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่ม
รอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
ดัง นั ้น องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลหนองไม้ไ ผ่ จึง ประกาศหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก าร
ประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการของพนักงานส่ว นตาบล สาหรับรอบการประเมิน ประจาปีง บประมาณ
๒๕๖2 ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖2) ดังนี้
๑. การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ให้คานึงถึงระบบการบริหาร
ผลงาน (Performance Management) โดยมีอ งค์ป ระกอบการประเมิน และสัด ส่ว นคะแนน
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า
๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติร าชการ (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้ว ย การประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.อบต. กาหนด ได้แก่
๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทาข้อตกลงระหว่างผู้ประเมิน
กับผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกาหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย
๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจานวนสมรรถนะ
ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจาสายงาน
๓ ด้าน และสมรรถนะประจาบริหาร ๔ ด้าน
๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริห ารส่ ว น
ตาบลหนองไม้ไผ่ ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้อง
ปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต. กาหนดโดยอนุโลม
๔. แบบประเมิน ผลการปฏิบัติง าน ให้นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต. กาหนดโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายอานนท์ หาญสูงเนิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ไผ่

