


คำนำ 

                        การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจจำแนก
ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นการพัฒนา
บุคลากรยังเป็นกระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากร
ให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึนเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

                       ประกอบกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
มาตรา 11 กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยา่ง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับทัศน์คติ ของข้าราชการให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  

                       เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารที่ดี จึงได้จัดทำเอกสารประกอบองค์ความรู้ (Knowledge Mamaqement : KM ) เรื่อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามระบบจำแนกตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในสังกัดได้นำความรู้ที่มี
อยู่มาพัฒนาตนเองและผลักดันการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดองค์ความรู้ 
(KM) เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระบบจำแนกเป็นตำแหน่ง”นี้ จะเป็นประโยชน์แก่พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในการนำไปเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่อไป  

 

 

                                                                                        งานการเจ้าหน้าที ่
                                                                                      สำนักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตำบลท่าคล้อ   
                                                                                                           ตุลาคม   2563 
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                ความรูเ้กี่ยวกับการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

1.วัตถุประสงค์การประเมิน 
                           เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบรหิารในการกำกบั ติดตาม เพื่อใหส้่วนราชการสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล อย่างคุ้มค่า และเพือ่ให้
ผู้บังคับบญัชานำผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการพจิารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และการใหเ้งินรางวัล
ประจำปีแก่ข้าราชการ..ตามหลักการของระบบคุณธรรม 
2.ระบบ..ขั้นตอน..และวิธ ี
                           การบรหิารผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง กระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดัน
ให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน โดยผ่านกระบวนการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ติดตามผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง พฒันาผูป้ฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม ประเมินผลงานโดยสอดคล้องกบัเป้าหมายที่กำหนด และมีการนำผล
การประเมินไปประกอบใช้พิจารฯความดีความชอบแก่ผูป้ฏิบัติราชการ  
3.กระบวนการบบริหารผลการปฏิบัตงิาน(Perfomance..Management..Process)..มีดงันี ้
                             1.วิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นการกำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานระดับองค์กรประจำปี 
                                 งบประมาณ..และสมรรถนะที่คาดหวัง 
                               2.ถ่ายทอดเป้าหมายตามลำดับช้ันบังคับบัญชา 
                               3.วางแผนการปฏิบัติงาน 
                               ผู้รับผิดชอบ คือ ส่วนราชการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันกำหนดเป้าหมายผลสำเรจ็
ของงานในภาพรวมของส่วนราชการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
ก่อนหรือเริ่มต้นปีงบประมาณหรือรอบการประเมิน 
                               -..กระบวนการและขั้นตอน..กำหนดสมรรถนะทีส่่งผลต่อความสำเรจ็ของงานตามที่ส่วน
ราชการกำหนดรวมถึงระบุพฤติกรรมที่คาดหวังของแตล่ะสมรรถนะ..ประกาศใหท้ราบ 
                               -..ผู้บังคับบัญชาและขา้ราชการ..ร่วมกันวางแผน..กำหนดข้อตกลงการปฏิบัตงิานโดย
ประกอบด้วยภาระงาน..ระดับความสำเรจ็ของงานที่รบัผิดชอบในรอบการประเมินกำหนดตัวช้ีวัด  
                               - ข้าราชการ ปฏิบัติงานตามข้อตำลงการปฏิบัตงิานและสมรรถนะที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ
และประสทิธิภาพ..ภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำ..ติดตามของผู้บงัคับบัญชา 
ปลายรอบประเมิน 
                               - ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำบัญชีรายช่ือ/เสนอบัญชีรายช่ือ
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน..แจ้งผลการประเมนิ 
4...หลักการ..หลักการของระบบบริหารผลการปฏิบัตริาชการ..ประกอบด้วย 
                                 1..มีความยืดหยุ่นในการเลือกและวิธีการ 
                                 2..โปร่งใส..เป็นธรรม..และตรวจสอบได้   
5...ประเภทตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 
                                1.ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
                                2.ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
                                3.ตามงานที่ได้รับมอบหมายเปน็พิเศษ 
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6...ระดับค่าเป้าหมาย                  
                  ระดับ..1..เป้าหมายต่ำสุดที่รับได้  
                   ระดับ..2..ค่าเป้าหมายในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน 
                   ระดับ..3..ค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไป  
                   ระดับ..4..ค่าเป้าหมายในระดับท้าทายมีความยากค่อนข้างมาก 
7...เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน 
                   1...การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล่าง 
                   2...การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ 
                   3...การพิจารณาจากประเด็นสำคัญที่ต้องปรับปรุง 
8...สิ่งท่ีจะต้องพิจารณาเม่ือจะต้องกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
                   1...พิจารณาวัตถุประสงค์..เช่น..งานน้ีทำไปเพื่ออะไร 
                   2...กำหนดตัวชี้วัด..เป็นการวัดความสำเร็จของงาน..เช่น..จำนวน..ร้อยละ..ระยะเวลาที่สำเร็จฯ 
                   3...กำหนดค่าเป้าหมาย ว่าระดับค่าเป้าหมายของความสำเร็จคืออะไร (ระบุค่าเป้าหมายที่ต้องการ พร้อมทั้งระบุค่า
เป้าหมายที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ต้องการด้วย) 
                   4...กำหนดน้ำหนัก..เช่น..ตัวชี้วัดน้ีมีน้ำหนักความสำคัญเพียงใด..เม่ือเทียบกับตัวชี้วัดอ่ืนๆ 
                   5. วัดผลสำเร็จ เช่น จะวัดหรือจะเก็บข้อมูลด้านใด เม่ือใด และจากแหล่งไหน หรือจะอ้างอิงวิธีการประเมินอย่างไร  

การถ่ายทอดเปา้หมายผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา 

ผู้บริหาร อปท. 

 

ปลัด/รองปลัด 

 

ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง 

 

ส่วน/ฝ่าย 

 

ผู้ปฏิบัติงาน 

                           

 

                               ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                     นายก อปท. สำหรับปลัด อปท. 
                     ปลัด อปท. สำหรับรองปลัดฯ , ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนราชการ 
                     ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนราชการ สำหรับขา้ราชการ 
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       กรณีเหตุอื่นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                   1...กรณีไปช่วยราชการ..อปท.อ่ืน..หรือสว่นราชการ/หน่วยงานอ่ืน 
                      -..ให้ผู้รบัราชการผูร้ับประเมินเป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็น 
                          เพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอำนาจหน้าทีป่ระเมิน 
                    2...กรณีการโอนย้าย..หลังวันท่ี..1..มนีาคม..และวันท่ี..1..กันยายน 
                       -..ให้ผู้บงัคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                          ใน..อปท...เดิมก่อนการโอนย้าย..เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
                         ของข้าราชการผู้นั้น..แล้วจัดสง่ผลการประเมินฯ..ให้หน่วยงานต้นสังกัด 
                         ใหม่เพื่อประกอบการพิจารณา  

 

                  

น้ำหนักขององค์ประกอบของการประเมิน 
 

กรณ ี น้ำหนักขององค์ประกอบของการประเมิน 
ข้าราชการท่ัวไป  ผลสัมฤทธิข์องงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

เช่น 70:30 หรือ 80:20 หรือ 90:10 หรือสัดส่วนอ่ืนท่ี 
ผลสัมฤทธิข์องงานไม่น้อยกว่าร้อยกว่าร้อยละ 70 ก็ได้ (ยดืหยุ่นได้) 

ข้าราชการผู้อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

สัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของงานต่อพฤติกรรมการปฏิบัติราชการร้อยละ 
50:50 (ไม่ยืดหยุน่) 

 

                             

ประเภทตัวชี้วัด 
KPI ด้านคุณภาพ KPI ด้านปรมิาณ KPI ด้านกำหนดเวลา KPI ด้านความคุ้มค่า 

ของต้นทุน 
ความถูกต้อง ความ
ละเอียด ประณีต 
เรียบร้อยของผลงาน 
เปรียบเทียบกับ 
มาตรฐานของงาน  

จำนวนผลงานหรือ  
ช้ินงานที่ทำสำเรจ็  

ความฉับไว/ทันการ 
(เวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนด) 

การประหยัดใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในการ 
ทำงาน การระวังรกัษา 
เครื่องมือเครื่องใช้มิให ้
เสียหาย 

 
                        ค่าตัวชี้วัด                                                         ระดับการประเมิน 
           แสดงเป็นตัวเลขในลักษณะของ :                            ระดับดีเด่น        ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
              -  ร้อยละ                                                     ระดับดีมาก        ร้อยละ 80 ไม่ถึง 90 
              -  สัดส่วน                                                     ระดับดี            ร้อยละ 70 ไม่ถึง 80 
              -  อัตราส่วน                                                  ระดับพอใช้       ร้อยละ 60 ไม่ถึง 70 
              -  จำนวน                                                     ระดับปรับปรุง    ต่ำกว่าร้อยละ   60 
              -  ค่าเฉลี่ย 
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การพิจารณาประเด็นสำคัญท่ีต้องปรับปรุง 
ผลสัมฤทธิ์หลกั ตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 
เอกสารที่รับ/ส่ง 
ถูกต้องทันเวลา 

จำนวนครั้งในการรับส่งเอกสาร
ผิดพลาด และไม่ทันตามเวลาที่
กำหนด 

มากกว่า  
35 ครั้ง 

น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 35 ครั้ง 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 35 ครั้ง 

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
25 ครั้ง 

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
20 ครั้ง 

การจัดทำเอกสาร 
จัดซ้ือจัดจ้าง 
ถูกต้อง ครบถ้วน 

จำนวนเรื่องที่เกิดความผิดพลาด
ในการจัดทำเอกสารจัดซ้ือ จัดจ้าง 
(นับทุก 3 เดือน) 

มากกว่า  
25 เรื่อง  

น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 

25 เรื่อง 

น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 20 เรื่อง 

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
15 เรื่อง 

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
10 เรื่อง 

การจัดทำบัญชี 
เพื่อควบคุมการ 
เบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณของ 
กองให้เป็นปัจจุบัน 

จำนวนข้อผิดพลาดในการ 
ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณของกองให้เป็น 
ปัจจุบัน (ต่อเดือน) 

ผิดพลาด 
มากกว่า 

20 รายการ 

ผิดพลาดน้อย 
กว่าหรือเท่ากับ 
20 รายการ 

ผิดพลาดน้อย
กว่าหรือ

เท่ากับ 15 
รายการ 

ผิดพลาด
น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 
10 รายการ 

ผิดพลาด
น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 
5 รายการ 

การเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณที่ 
ถูกต้อง 

จำนวนครั้งที่ผิดพลาดในการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

เดือนละไม่
เกิน 

25 ครั้ง  

เดือนละไม่เกิน 
20 ครั้ง 

เดือนละไม่
เกิน 15 ครั้ง 

เดือนละไม่
เกิน 10 

ครั้ง  

เดือนละไม่
เกิน 5 ครั้ง  

 

การพิจารณาประเด็นท่ีต้องปรับปรุง 
คำถามที่ใช้ในขั้นตอนน้ีคือ 
1 ปีที่ผ่านมาเราประสบปัญหาอะไร แล้วปีหน้าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร 
2 เราจะนำวิธีการทำงาน หรือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ 
3 เราสามารถลดเวลาและความผิดพลาดในขั้นตอนใดบ้าง 
4 เราอยากเห็นอะไรดีกว่าปีที่ผ่านมา 

9. การกำหนดผลสมัฤทธิ์หลักของงาน 
                ผลสัมฤทธ์ิ คือ ผลที่ได้ตามมาจากผลผลิต หรอืผลลัพธ์ของการปฏิบัติกิจกรรมงานผลสมัฤทธ์ิต้องมมีูลค่า 
หรือคุณค่าต่อองค์กรนั้น 

                                                 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์หลัก 

   เป้าหมายเชิงยุทธศาตร์              ต้องทำอะไร         ผลของการ        ผลลัพธ์ท่ี       เราจะวัด 

    เป้าหมายตามตำแหน่งงาน                             กระทำ           ต้องการ        ความสำเร็จ 
                                                                                               ท่ีตรงไหน 

 
ทำไมต้องติดตามผลการปฏิบัติงาน 

     ให้ได้ผลตามท่ีกำหนดไว้ 
     กำหนดตัวชี้วัดเพ่ิม 
     เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะของผู้ใตบ้ังคับบญัชา 
     ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เทคนิคตา่งๆ 
     สร้างความกา้วหน้าในสายอาชีพ และความสุขในการทำงาน 
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องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

        ผลสัมฤทธิ์ของงาน                    พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ                  องค์ประกอบอ่ืนๆ 
- งานตามแผนปฏิบัติราชการ             - สมรรถนะหลัก                                 - ตามท่ีส่วนราชการ 
- งานตามภารกิจหลัก                      - สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับการ                   กำหนด 
- งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ     ปฏิบัติราชการตามท่ีส่วน 
- งานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ                กำหนด 

10. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ประกอบดว้ย 
      สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
                   -  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
                   -  บริการท่ีดี 
                   -  ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
                   -  การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม  
                   -  การทำงานเป็นทีม 
       สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้อง 3 สมรรถนะ ได้แก ่
                   -  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
                   -  สมรรถนะทางการบริหาร 
                   -  สมรรถนะอ่ืนๆ 
       

ความรู้ท่ีจำเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 21 ด้าน  

- ความรู้ที่จำเป็นในการทำงาน 
- ความรูเ้รื่องกฎหมาย 
- ความรูเ้รื่องเศรษฐกิจพอเพยีง 
- ความรูท้ั่วไปเรื่องชุมชน 
- ความรูเ้รื่องการจัดการความรู้                                                                                                                       บริหาร/อำนวยการ                                                                                                                                                                          
- ความรูเ้รื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์                                                                                                7                                                                                                                                                                                                                                                
- ความรูเ้รื่องการติดตามและประเมนิผล 
- ความรูเ้รื่องระบบการจัดการองค์กร 
- ความรูเ้รื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เชน่ EIA , HA ฯลฯ 
- ความรูเ้รื่องการทำงบประมาณการเงิน และงบประมาณ                                                                                          วิชาการ  5  ด้าน 
- ความรูเ้รื่อง GFMS 
- ความรูเ้รื่องการบรหิารความเสีย่ง 
- ความรูเ้รื่องบัญชีและระบบบัญช ี
- ความรูเ้รื่องจัดซ้ือจัดจางและกฎระเบยีบพัสดุ                                                                                                        ทั่วไป  3  ด้าน 
- ความรูเ้รื่องการบรหิารทรัพยากรบุคล 
- ความรูเ้รื่องการพัฒนาบคุลากร 
- ความรูเ้รื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
- ความรูเ้รื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
- ความรูเ้รื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ 
  สังคมพืน้ที ่
- ความรูเ้รื่องสารธารณะ 
- ความรูเ้รื่องการบรหิารจัดการ Hardware , Sofware และ Network 
- ความรูเ้รื่องบรรณารักษ์  
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ทักษะที่จำเป็นของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 9 ด้าน 

- ทักษะการบริหารข้อมลู 
- ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                                                                          บริหาร/อำนวยการ 
- ทักษะการประสานงาน                                                                                   4 ด้าน 
- ทักษะในการสบืสวน 
- ทักษะในการบรหิารโครงการ                                                                        วิชาการ 3 ด้าน 
- ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การถ่ายทอดความรู ้
- ทักษะในการเขียนรายงานสรุปรายงาน 
- ทักษะในการเขียนหนงัสือราชการ                                                                    ทั่วไป 3 ด้าน 
- ทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  

 

 

สมรรถนะประจำสายงานของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 22 สมรรถนะ 
- การกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 
- การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 
- การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 
- การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล                                                                    บริหาร/อำนวยการ 
- การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์                                                        3  สมรรถนะ  
- การคิดวิเคราะห์ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- การบริหารทรัพยากร 
- การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย                                                                    วิชาการ  3 สมรรถนะ  
- การยึดม่ันในหลักเกณฑ์ 
- การวางแผนและการจัดการ 
- การวิเคราะห์และการบูรณาการ 
- การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน                                                                  ทั่วไป  3 สมรรถนะ 
- การสั่งสมความรู้และเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์ 
- ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 
- ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 
- จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
- ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 
- สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 
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แนวทางการประเมินสมรรถนะ 

                วิธีการประเมินสมรรถนะ จะประเมินโดย 
                    (1.) วิธีผู้ประเมินคนเดียว เช่น ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
                    (2.)  วิธีให้ผู้รับการประเมินประเมินตนเองก่อน และสรุปผลการประเมิน  
                            ร่วมกับผู้ประเมิน 
                    (3.)  วิธีประเมินหลานคน เช่น 360 องศา ได้แก่ 
                           - สังเกต/ทบทวน พฤติกรรมปฏิบัติงาน 
                           - เปรียบเทียบ 
                           - อ่านพฤติกรรมชี้วัดในรายการสมรรถนะ 
 

                วิธีการประเมินสมรรถนะ จะประเมินโดย 
                 (4) วิธีประเมินคนเดียว เช่น ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
                 (5)  วิธีให้ผู้รับการประเมินประเมินตนเองก่อน และสรุปผลการประเมิน 
                       ร่วมกับผู้ประเมิน 
                 (6) วิธีประเมินหลายคน เช่น 360 องศา ได้แก่ 
                          - สังเกต/ทบทวน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
                          - เปรียบเทียบ 
                          - อ่านพฤติกรรมชี้วัดในรายการสมรรถนะ 

 

 

                                                 แบบสรปุผลการปฏิบัติการ 

       

1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 70%  
2 คะแนนสมรรถนะ 30%  

รวม  
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11. การแจ้งผลการประเมิน เป็นการให้ข้อมูลยอ้นกลบัแก่ผู้ถูกประเมิน เพื่อจะได้ทราบว่าผลงานของตนเป็นไปตาม
ความคาดหวังหรือไม่ และมจีุดอ่อน จุดแข็งที่ใดจะต้องนำไปปรบัปรุงและพัฒนา เป็นการสร้างความร่วมมือและ
สนับสนุนบรรยากาศในการทำงาน เพราะผูป้ระเมินและผู้ถูกประเมินมีโอกาสพูดจากัน รวมทั้งเป็นหนทางในการ
ร่วมกันพฒันาผลการปฏิบัติงาน..และการวางแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ 
12. การจัดเกบ็ผลการประเมินและหลักฐาน ใหผู้้บงัคับบญัชาสำเนาไว้ที่ส่วนราชการ อย่างน้อยสองรอบการประเมิน 
และหน่วยงานการเจ้าหน้าที่..จัดเกบ็ต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติหรือรูปแบบทีเ่หมาะสม 
13..การบริหารผลการปฏิบัติงาน..ต้องอยู่บนพื้นฐานต่อไปนี ้
                     1..การตกลงร่วมกัน 
                     2..มุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ 
                     3..เช่ือมโยงการบริหารคนและงาน 
                     4..แลกเปลี่ยนความรู ้
                     5..มีส่วนร่วม 
                     6..สื่อสาร..2..ทาง 
14..กลไกสนบัสนุนความโปร่งใสเปน็ธรรม 
                    1..ให้ส่วนราชการประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
                    2..ให้มีการแจ้งผลการประเมิน 
                    3..ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรอง 
                    4..ให้มีระบบจัดเก็บข้อเท็จจริงจากผลการปฏิบัติราชการ 
15..คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงาน..ประกอบด้วย 
                    1..ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.........................เป็นประธาน 
                    2..หัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า..2..คน...............เป็นกรรมการ 
                    3..ข้าราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจา้หน้าท่ี............เปน็เลขานุการ 
***.อปท.อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณาในระดับสำนัก/กอง..ได้  
16..การนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะไปใชป้ระกอบการพิจารณา..ดังนี ้
                    1..เลื่อนขั้นเงินเดือนและคา่ตอบแทนอ่ืน 
                    2..การให้เงินรางวัลประจำป ี
                    3..การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน 
                    4..การแต่งตั้งข้าราชการ 
                    5..การให้รางวัลจูงใจ 
                    6..การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน 
                    7..การให้ออกจากราชการ 
*************************************************************************************** 

 

 

 


