ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 / 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
----------------------------ประกาศคณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ ว นต าบล เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 และประกาศก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2562 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกั บการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึ กษา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง จึงประกาศหลักเกณฑ์แ ละวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ตาบล, เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง {รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 / 2563 (1 เมษายน 2563 - 30 มีนาคม 2563) ดังนี้
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานส่ วนต าบล ให้ ค านึ งถึ งระบบการบริห ารผลงาน
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1 ผลสั ม ฤทธิ์ของงาน (ไม่ น้ อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมิ น ผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า
1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจาผู้บริหารและสมรรถนะประจาสายงาน
1.3 น้าหนักขององค์ประกอบการประเมิน ได้แก่
(1) กรณีพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างประจา น้าหนักผลสัมฤทธิ์ ของงานต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 คือ สัดส่วนระหว่าง ผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 70 : 30
(2) กรณีพนักงานจ้าง น้าหนักผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คือ สัดส่วน
ระหว่าง ผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 80 : 20
(3) กรณีระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ น้าหนักผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 คือ สัดส่วนระหว่าง ผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 50 : 50
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.อบต. กาหนด ได้แก่
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-22.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทาข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิ น เกี่ ย วกั บ การมอบหมายโครงการ/งาน/กิ จ กรรมในการปฏิ บั ติ ราชการ โดยการก าหนดตั ว ชี้ วัด ผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กาหนด หรือความ
ประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร มีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจานวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจาสายงาน 3 ด้าน และสมรรถนะ
ประจาบริหาร 4 ด้าน
3. ระดั บ ผลการประเมิ น ในการประเมินผลการปฏิ บั ติ ราชการขององค์การบริหารส่ วนตาบลนาหมอบุ ญ
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่
(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
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามที่ ก.อบต. กาหนดโดยอนุโลม
5. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น้ า ที่ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ
ผู้ ใต้ บั งคับ บั ญ ชา เพื่ อประกอบการพิ จ ารณาในเรื่องต่ าง ๆ ได้แ ก่ การเลื่ อ นขั้น เงิน เดื อน และค่าตอบแทนอื่น ๆ
การให้เงินรางวัลประจาปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การ
ให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ
(1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
(2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
8. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ได้แก่
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประเมิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ประเมิ น รองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ผู้อานวยการกองคลัง ผู้อานวยการกองช่าง และหัวหน้าสานักปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง
(3) ผู้ อานวยการกองคลัง ผู้ อานวยการกองช่าง หั วหน้าสานักปลั ด หรือชื่ออื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสานักหรือกอง ประเมิน พนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในบังคับบัญชา
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-39. การประเมินพนักงานส่วนตาบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหั วหน้าส่ วน
ราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและ
ความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน
10. กรณี ก ารประเมิ น พนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ ได้ โ อนหรือ ย้ าย หลั งวัน ที่ 1 มี น าคม หรือ วัน ที่ 1
กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิมก่อนการ
โอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ 5
11. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 8 และผู้รับการประเมินกาหนด
ข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กาหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้
ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
12. ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน ให้คาปรึกษา แนะนา ผู้รับการประเมิน
เพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ
13. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน ประเมินผลการปฏิ บัติงานของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้กับผู้รับการประเมิน
14. การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้ มีอานาจหน้าที่ประเมิน แจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีผู้ รับการ
ประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนตาบลอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่ อเป็น
พยานการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
15. ผู้ บังคับบั ญชาที่มีห น้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยทาความเห็นชอบของผู้ บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกหนึ่ งขั้ น (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ก่อนนาเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
16. คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานส่ วนต าบล ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็ น
ธรรมของการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานของพนั กงานส่ ว นต าบลทุ กประเภทต าแหน่ งและระดั บ ต าแหน่ ง คณะ
กรรมการฯ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานกรรมการ และหั วหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า
2 คน เป็ นกรรมการ และให้พนั กงาส่ วนตาบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์ การบริหารส่วนตาบล เป็น
เลขานุการ
17. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนตาแหน่ง
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมิ นและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลง
ผลการ
ปฏิบัติงาน ในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
/18.การประเมิน...

-418. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน จะค านึ ง ถึ ง ระบบการบริ ห ารผลงาน (Perfermance
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบั ติงานรายบุ คคลไปสู่ ผ ลการปฏิบัติงานระดับ องค์กร คุณภาพและปริมาณงาน
ประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิ บัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานความมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตลอดจนรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
19. ประกาศรายชื่ อ พนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ มี ผ ลการปฏิ บั ติ งานอยู่ ในระดั บ ดี เด่ น ในที่ เปิ ด เผย
ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไป
ให้ดียิ่งขึ้น
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีองค์ประกอบการ
ประเมิน จานวน 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน
โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้
(๑) ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
(๒) ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 – ร้อยละ 89.99
(๓) ระดับดี ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 – ร้อยละ 79.99
(๔) ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 69.99
(๕) ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา
การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
การจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีการกาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้ บั งคั บ บั ญ ชาและผู้ รั บ การประเมิ น ทั้ งนี้ ให้ พิ จารณาจากข้ อตกลงของเทศบาล หรือสถานศึ กษา หรือ
หน่วยงานการศึกษา ตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่าที่ได้มีการจัดทาและกาหนดไว้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ ประเมินจากผลงาน
และคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้
(ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 พิจารณาจาก
(1) ปริมาณผลงาน
/(2)คุณภาพ...

-5(2) คุณภาพของงาน
(3) ประโยชน์ของงาน
(ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบั ติงาน ร้อยละ 20 ให้นาสมรรถนะของพนักงานส่วนตาบลมา
ใช้สาหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
(2) พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ไม่ รวมถึ ง พนั ก งานตามภารกิ จ ส าหรั บ ผู้ มี ทั ก ษะ ให้ ป ระเมิ น
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการในระดับ ปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
(3) พนั กงานจ้ างตามภารกิจส าหรั บผู้ มีทัก ษะ ให้ ประเมินสมรรถนะหลั ก 5 สมรรถนะ โดย
กาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้จัดกลุ่ม คะแนนผลการ
ประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง
โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้
(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ 65
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
จ้างตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วยตาบลกาหนด
ทั้งนี้ ตัง้ แต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

(นายฉลอม จิตประสพ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง

