ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
............................................
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานพนักงานราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐาน
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๙ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริ หารพนั กงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุ มภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดกรมการ
พัฒนาชุมชนนี้ ให้ใช้สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามประกาศนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาใช้ เป็ นเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและนําผลการ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้
(๑) การเลื่อนค่าตอบแทน
(๒) การเลิกจ้าง
(๓) การต่อสัญญาจ้าง
(๔) การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(๕) การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ข้อ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มี ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ
ข้ อ ๔ การประเมิ น ผลการปฏิ บัติงานของพนั กงานราชการทั่ว ไป ให้ป ระเมิน จากผลงาน
ของพนักงานราชการผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้มีสัดส่วน
ของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

/(ก) การประเมิน…

-๒(ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ปริมาณผลงาน
(๒) คุณภาพผลงาน
(๓) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
(๔) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก ดังนี้
(๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(๒) บริการที่ดี
(๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
(๕) การทํางานเป็นทีม
ในแต่ละรอบการประเมิน ให้นําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง โดยกําหนดช่วงคะแนนประเมิน
ของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้
ดีเด่น
๙๕ - ๑๐๐
คะแนน
ดีมาก
๘๕ - ๙๔
คะแนน
ดี
๗๕ - ๘๔
คะแนน
พอใช้
๖๕ - ๗๔
คะแนน
ต้องปรับปรุง
น้อยกว่า ๖๕ คะแนน
สํ า หรั บ แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการทั่ ว ไป ให้ ใ ช้ ต ามแบบ
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน และพนักงานราชการแต่ละคน
ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความสําเร็จของงาน ซึ่งพนักงานราชการผู้นั้น
ต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จของงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายผลสําเร็จของงานตามยุทธศาสตร์ ภารกิจ และ/หรือ
นโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทํางานที่คาดหวังด้วย
(๒) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (๑) รวมทั้งคอยให้คําปรึกษาแนะนําและช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานราชการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสําเร็จของงาน
ที่หน่วยงานกําหนด
/(๓) เมื่อครบ…

-๓(๓) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ดําเนินการ ดังนี้
(๓.๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
(๓.๒) จัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานราชการตามลําดับคะแนนผลการประเมิน
(๓.๓) ส่งบัญชีรายชื่อพนักงานราชการตามลําดับคะแนนผลการประเมินให้กองการเจ้าหน้าที่
เพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่ออธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อนําไปใช้ในการบริหารงานบุคคลต่อไป
(๓.๔) แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่พนักงานราชการ และให้คําปรึกษาแนะนํา
แก่พนักงานราชการ เพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
ข้อ ๖ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
ของปีถัดไป
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
ของปีเดียวกัน
ข้อ ๗ ให้กรมการพัฒนาชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธาน
(๒) ผู้อํานวยการสํานัก กอง หรือตําแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มี
เป็นกรรมการ
ฐานะเทียบเท่าผู้อํานวยการสํานัก กอง ที่มีพนักงานราชการทั่วไป
ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(๓) หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่
เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
(๔) นักทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน
เป็นผู้ช่วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
เลขานุการ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ในการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจาก
การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่ออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ข้อ ๘ พนักงานราชการทั่วไปผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ย
ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ํากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทําความเห็นเสนออธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป
/ข้อ ๙ กรณี…

