ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริห ารส่ วนจั งหวัด เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับระบบการบริห ารผลงาน (Performance Management)
ในระบบจาแนกตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542 คณะกรรมการกลางข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
11/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ได้มีมติ
เห็นชอบให้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด
จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกาหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“ระบบการบริห ารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่า กระบวนการ
ดาเนิ น การอย่ างเป็ น ระบบเพื่ อผลั กดั น ให้ ผ ลการปฏิ บั ติราชการของส่ ว นราชการบรรลุ เป้ าหมาย โดยการ
เชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน
ข้อ 5 ๑ การประเมิน ผลการปฏิบั ติ งานให้ ผู้ ป ระเมิน ตามข้ อ 10 มีห น้ าที่ ป ระเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจาปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย
การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)
ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
๑

ข้อ 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563

-2ข้อ 6 ๒ การประเมินผลการปฏิบัติ งานให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่สานักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวั ดกาหนด
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน และตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน
ข้อ 7 ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กาหนด หรือการประหยัด
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี
ให้กาหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรื อระดับสูงขึ้น
โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นาวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว
มากาหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด
กาหนด ได้แก่
กรณีตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้ว ย สมรรถนะหลั ก จานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาผู้ บริห าร จานวน 4
สมรรถนะ
กรณี ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ และต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ให้ ป ระเมิ น สมรรถนะ
ประกอบด้ ว ย สมรรถนะหลั ก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
3 สมรรถนะ
กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บรรจุใหม่หรือ
อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่ว น
คะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50
ข้อ 8 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีละ 2 ครั้ง
ตามรอบปีงบประมาณ คือ
(1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
(2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
ข้อ 9 ในแต่ละรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนาผลคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุงโดยมีช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้
๒

ข้อ 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563
๓ ข้อ 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563

-3(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
ข้อ 10 ๔ ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีดังต่อไปนี้
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อานวยการ
สานัก ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง
(3) ผู้อานวยการสานัก หรือผู้อานวยการกอง หรือหั วหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชา
กรณี ไม่มีผู้ป ระเมิน ตาม (1) ปฏิบัติห น้าที่ให้ ผู้กากับดูแลองค์การบริหารส่ วนจังหวัดตามที่
กฎหมายกาหนดเป็นผู้ประเมิน
กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการ
แทนเป็นผู้ประเมิน
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริห ารส่วนตาบลอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่ไปช่วยราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอข้อมูลและความเห็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1
กัน ยายน ให้ ผู้ ป ระเมิน ผลการปฏิ บั ติงานในองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดต้น สั งกัดเดิม เป็น ผู้ ป ระเมิน ผลการ
ปฏิบั ติงานของข้ าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดผู้ นั้น แล้ วจัดส่ งผลการประเมิน การปฏิบัติงานให้ แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาบล หรื อส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่
เป็นต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ 5
ข้อ 11 ๕ การประเมิน ผลการปฏิบัติง านของข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ให้
ดาเนินการตามขั้นตอน และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

๔ ข้ อ

10 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยข้ อ 6 แห่ ง ประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563
๕ ข้ อ

11 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยข้ อ 7 แห่ ง ประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563

-4(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่กาหนดและจัดทา
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กาหนดผลสั มฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความสาเร็จ หรือกาหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะ
งาน ตาแหน่งและระดับ รวมทั้ง กาหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้าหนัก และ
ระดับที่คาดหวัง
สาหรับการกาหนดผลสัมฤทธิ์ ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง
เป็ น หลั กก่อ น ในกรณี ที่ไม่ อาจด าเนิ น การได้ ห รือไม่เพีย งพอ อาจเลื อกวิธีก ารกาหนดตัว ชี้วัดวิธีใดวิธีห นึ่ ง
หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม หรืออาจกาหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการและ
ระดับรายบุคคล
(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกาหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้
จัดทาไว้กับผู้รับการประเมิน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนตาแหน่ง
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ ผู้ประเมินและผู้รับ การประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา หรือชี้แจงให้แก่
ผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความสาเร็จของงานต่อผู้ประเมิน โดย
ทาการวิเคราะห์ผลสาเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับ สาหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือ
สมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน
(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ 10 แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่
ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่าง
น้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(6) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผล
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของข้ า ราชการองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด ในหน่ ว ยงานของตน เสนอต่ อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่ว นจังหวัดก่อนนาเสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา
(7) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มี
ผลการปฏิบั ติ งานอยู่ ในระดับ ดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ ทราบโดยทั่ว กัน เพื่อเป็ นการยกย่อง ชมเชย และสร้าง
แรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
ข้อ 12 การประเมิน ผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ตามข้อ 8 ให้ องค์การบริห ารส่ วนจังหวัด
จัดลาดับผลการประเมินเรียงลาดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และ
ระดับต้องปรับปรุงไว้ให้ ชัดเจนเพื่ อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมิน
ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2

-5ข้อ 13 ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบหลักฐานหรือตัวชี้วัดที่จัดทาไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความ
เป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัดทุกประเภทตาแหน่ง
และระดับตาแหน่ง ประกอบด้วย
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้อานวยการสานัก หรือผู้อานวยการกอง หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง จานวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการ
(3) ข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดที่รับผิ ดชอบงานการเจ้าหน้าที่ จานวนหนึ่งคน
เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ องค์ การบริ ห ารส่ ว นจังหวัด อาจกาหนดให้ มี คณะกรรมการช่ว ยพิ จารณากลั่ น กรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระดั บสานักหรือกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นในองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยก็ได้
ข้อ 14 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐาน
แสดงความส าเร็ จ ของงาน และพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ราชการหรือ สมรรถนะของผู้ รับ การประเมิ น เพื่ อใช้
ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ตามข้อ 5
สาหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสาเนาไว้ที่สานัก กอง หรือส่วน
ราชการที่ เรี ย กชื่ ออย่ างอื่ น ที่มี ฐ านะเทีย บเท่ าส านั กหรือกองที่ ผู้ นั้น สั งกัด เป็ น เวลาอย่างน้ อยสองรอบการ
ประเมินและให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บต้นฉบับไว้ใน
แฟ้มประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้
ข้อ 15 หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานนี้ ให้ ใช้ กั บ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
ข้อ 16 ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามประกาศนี้ ตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
ส าหรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด ที่ ไ ด้
ดาเนินการอยู่ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการเดิมจนกว่า
จะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕59
ประยูร รัตนเสนีย์
(นายประยูร รัตนเสนีย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๖ ข้ อ

13 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยข้ อ 8 แห่ ง ประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
หมายเหตุ : เหตุผลโดยที่เป็น การสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่วน
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น และเพื่อให้ มีความชัดเจน ครบถ้วน เป็นรูปธรรม ประกอบกับเพื่อเป็นการรองรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 13 (4) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบียบบริห ารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 5 /2563
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เห็นชอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงออกประกาศไว้

อนุชา/ตรวจ
11 สิงหาคม 2563
นันทพล/พิมพ์/ทาน
10 สิงหาคม 2563

