ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานสวนตำบล พนักงานครู
และพนักงานจ้าง ประจำปงบประมาณ 2563
..........................................................

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2545 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หนังสือสำนัก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.9/ว 4 ลงวัน ที่ 1
เมษายน 2559 เรื่อง การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับขาราชการหรือ
พนั ก งานครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาท้ อ งถิ ่ น ในระบบตำแหน ง “ระบบวิ ท ยฐานะ”, ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) วันที่
25 พฤศจิ ก ายน 2559 ได้ก ำหนดมาตรฐานทั ่ว ไปเกี ่ ย วกับ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธ ี ก ารประเมิน ผลการ
ปฏิบ ัติงานของพนักงานสวนตำบล, พนักงานครูองค์การบริหารสวนตำบล, และพนักงานจ้างในสังกั ด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมินใหองค์การบริหาร
ส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหทราบโดยทั่วกัน
ในการนี้ องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว จึงประกาศหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ในสังกัดสำหรับรอบการประเมิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธ ีการประเมินผลการปฏิบ ัติงานของพนักงานสวนตำบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล,
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง”
2. ประกาศนี้ใหใชบังคับใน 2 รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
3. ประกาศนี้บังคับใชเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตำบล, พนักงาน
ครูองคการบริหารสวนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองคการบริหารสวนตำบลบ้านชวน
โดยใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล
1. ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมี
องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเป็น 2 สวน ได้แก
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณ
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่กำหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคา
/ของการใช้...

-2ของการใช ท รั พยากร (พนั ก งานส ว นตำบลที่ อ ยู่ใ นระหว่า งการทดลองปฏิบ ั ต ิห นา ที ่ร าชการกำหนด
ร้อยละ 50)
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บ ริห าร และสมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ ใ น
ระหว่างการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ กำหนร้อยละ 50)
2. หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ ใหเป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำขอตกลงระหว่างผู้ประเมิน
กับ ผู้รับ การประเมินเกี่ยวกับ การมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะ
ที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน
3 ด้าน และสมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน
3. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตำบลบ้านชวน จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช
และตองปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู องคการบริหารสวนตำบล
1. ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมี
องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนนแบงเป็น 2 สวน ได้แก
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณ
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่กำหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคา
ของการใชท รัพยากร (พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบลที่อยู่ใ นระหว่างการทดลองปฏิบ ัติหนา ที่
ราชการ กำหนดร้อยละ 50)
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)
2.1 สมรรถนะหลัก ใหใชสมรรถนะหลักที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
กำหนดสำหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกตําแหนง ประกอบด้วย
1) การมุงผลสัมฤทธิ์
2) การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4) การบริการเป็นเลิศ
5) การทํ างานเป็นทีม
/2.2 สมรรถนะ…

-32.2 สมรรถนะตามสายงาน ให้อนุโลมใช้สมรรถนะสายงานตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการประเมินผลงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะมาปรับเป็นตัวชี้วัดในการประเมินตามความเหมาะสม ดังนี้
- สมรรถนะตามสายงานสำหรับตําแหนงในสายงานการสอน
(ตำแหน่งครูผ้ดู ูแลเด็กหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย ครู) ประกอบด้วย
1) การออกแบบการเรียนรู
2) การพัฒนาผู้เรียน
3) การบริหารจัดการชั้นเรียน
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
1. ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมี
องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเป็น 2 สวน ได้แก
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณ
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่กำหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคา
ของการใชทรัพยากร
2) พฤติกรรมการปฏิบ ัต ิราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผูบ้ ริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ใหกำหนดสมรรถนะให
สอดคลองกับตำแหน่งและกลุมตำแหน่งของลูกจ้างประจำดังนี้
1) ลูกจ้างประจำกลุ่มบริการพื้นฐาน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1
2) ลู ก จ้ า งประจำกลุ่ม ช่ า งและกลุ ่ ม สนั บ สนุ น ให้ ป ระเมิ น สมรรถนะหลั ก
5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2
3) ลูกจ้างประจำกลุมสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ใหประเมิน สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย
3 สมรรถนะเชนเดียวกันกับขาราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
3. ระดั บ ผลการประเมิ น และแนวทางการการประเมิ น ให้ น ำแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นมาใชโดยอนุโลม
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้นโดยมุงเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ดังนี้
/1. การประเมิน

-41. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 ใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
1) ปริมาณผลงาน
2) คุณภาพของงาน
3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
4) การใชทรัพยากรอย่างคุมคา
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบ ัติงาน ร้อยละ 20 ใหนําสมรรถนะของ
พนักงานสวนตำบลมาใชสำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
1) พนักงานจ้างทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนด
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1
2) พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ไม่ ร วมถึ ง พนั ก งานตามภารกิ จ สำหรั บ
ผู้มีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ
เชนเดียวกับพนักงานสวนตำบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ
ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแลวแต่กรณี
3) พนักงานจางตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2
4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และ
สมรรถนะประจำสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น ความคิดสร้างสรรค
สร้างสรรคเพื่อประโยชน ท้องถิ่นโดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 3
3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้จัดกลุ่ม
ตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง
• ในระหว่างรอบการประเมิน
ในระหว่างรอบการประเมิน ใหผู้บังคับบัญชาชั้นตนซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยใหคำแนะนําและช่วยเหลือในการแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหพนักงานสวนตำบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล, และพนักงานจ้างสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จตามที่กำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

(นายสเตท สากุลรัตนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

