
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว 

เร่ือง  หลักเกณฑและวธิกีารประเมนิผลการปฏบิัตงิานของ พนักงานสวนตำบล พนักงานครู   

และพนักงานจ้าง ประจำปงบประมาณ 2563 

.......................................................... 
 

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ 

บรหิารงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตำบล พ.ศ. 2545   ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2545 และแกไขเพ่ิมเติม

ถึงฉบับปจจุบัน หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่ มท 0809.9/ว 4 ลงวันที่ 1 

เมษายน 2559  เรื่อง  การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับขาราชการหรือ

พนักงานครูและบุคลากรทางการศ ึกษาท้องถิ ่นในระบบตำแหนง “ระบบวิทยฐานะ”, ประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  6) วันที่ 

25 พฤศจิกายน 2559 ได้กำหนดมาตรฐานทั ่วไปเกี ่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล, พนักงานครูองค์การบริหารสวนตำบล, และพนักงานจ้างในสังกัด              

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมินใหองค์การบรหิาร

ส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิัตงิานใหทราบโดยทั่วกัน 

  ในการนี้  องคการบรหิารสวนตำบลเกาะมะนาว จงึประกาศหลักเกณฑ และวธิกีารประเมินผลการ

ปฏบิัติงานของพนักงานสวนตำบล, พนักงานครูองคการบรหิารสวนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

ในสังกัดสำหรับรอบการประเมนิ ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ดังนี้   

1. ประกาศนี ้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เรื่อง หลักเกณฑ 

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล, 

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง”  

2. ประกาศนี้ใหใชบังคับใน 2 รอบการประเมนิ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

3. ประกาศนี้บังคับใชเกี่ยวกับการประเมนิผลการปฏบิัตงิานพนักงานสวนตำบล, พนักงาน 

ครูองคการบริหารสวนตำบล, ลูกจา้งประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองคการบริหารสวนตำบลบ้านชวน 

โดยใชหลักเกณฑและวธิกีารประเมินผลการปฏบิัตงิาน ดังน้ี   

• การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของพนักงานสวนตำบล 

1. ใหค้ำนงึถงึระบบการบรหิารผลงาน (Performance  Management) โดยม ี    

องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน  แบงเป็น  2 สวน ไดแ้ก  

     1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70) โดยประเมินจากปรมิาณ 

ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรอืความตรงต่อเวลาที่กำหนด หรอืความประหยัดหรอืความคุมคา 

/ของการใช.้.. 
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ของการใชทรัพยากร (พนักงานสวนตำบลที่อยู่ ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหนาที ่ราชการกำหนด         

รอ้ยละ 50)  

     2) พฤติกรรมการปฏบิัตริาชการ (รอ้ยละ 30) ประกอบด้วยการประเมนิ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู ้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ใน  

ระหว่างการทดลองปฏบิัตหินาที่ราชการ กำหนรอ้ยละ 50)  

2. หลักเกณฑ และวธิกีารประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤตกิรรมการปฏบิัติ 

ราชการหรอืสมรรถนะ ใหเป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ไดแ้ก   

     1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปน็การจัดทำขอตกลงระหว่างผูป้ระเมิน 

กับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนด

ตัวชี้วัดผลการปฏบิัตงิานและคา่เปา้หมาย  

     2) พฤติกรรมการปฏบิัตริาชการหรอืสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะ 

ที่ใชในการประเมินผลการปฏบิัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 

3 ด้าน และสมรรถนะประจำบรหิาร 4 ด้าน  

3. ระดับผลการประเมินในการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการขององคการ 

บริหารสวนตำบลบ้านชวน จัดกลุ ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก  ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช   

และตองปรับปรงุ  โดยมเีกณฑ์คะแนนแตล่ะระดับใหเ้ป็นไปตามที่ ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม  

4. แบบประเมนิผลการปฏบิัตงิาน ใหน้ําแบบประเมนิผลการปฏบิัติงานของ 

พนักงานส่วนท้องถิ่นตามที ่ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม   

• การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของพนักงานครู องคการบรหิารสวนตำบล 

1. ใหค้ำนงึถงึระบบการบรหิารผลงาน (Performance  Management) โดยมี     

องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนนแบงเป็น  2 สวน  ได้แก 

     1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70) โดยประเมนิจากปรมิาณ 

ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเรว็หรอืความตรงต่อเวลาที่กำหนด หรอืความประหยัดหรอืความคุมคา

ของการใชทรัพยากร (พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบลที่อยู่ ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการ กำหนดรอ้ยละ 50)  

         2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอ้ยละ 30)  

2.1 สมรรถนะหลัก ใหใชสมรรถนะหลักที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.  

กำหนดสำหรับขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นทุกตําแหนง ประกอบด้วย 

1) การมุงผลสัมฤทธิ์  

2) การยดึมั่นในความถูกตองและจรยิธรรม 

3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 

4) การบรกิารเป็นเลศิ 

5) การทํ างานเปน็ทมี  

/2.2 สมรรถนะ… 
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2.2 สมรรถนะตามสายงาน ใหอ้นุโลมใช้สมรรถนะสายงานตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขการประเมินผลงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อน

วทิยฐานะมาปรับเป็นตัวชี้วัดในการประเมนิตามความเหมาะสม ดังนี้ 

- สมรรถนะตามสายงานสำหรับตําแหนงในสายงานการสอน 

(ตำแหน่งครผูู้ดูแลเด็กหัวหนา้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ครผููช่้วย ครู) ประกอบดว้ย  

1) การออกแบบการเรยีนรู 

2) การพัฒนาผู้เรยีน 

3) การบรหิารจัดการช้ันเรยีน  

     • การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของลูกจ้างประจำ 

1. ใหค้ำนงึถงึระบบการบรหิารผลงาน (Performance  Management)  โดยมี    

องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน  แบงเป็น  2 สวน  ไดแ้ก 

     1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 70) โดยประเมนิจากปรมิาณ 

ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเรว็หรอืความตรงต่อเวลาที่กำหนด หรอืความประหยัดหรอืความคุมคา

ของการใชทรัพยากร  

         2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมิน

สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผูบ้รหิาร และสมรรถนะประจำสายงาน   

      2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ใหกำหนดสมรรถนะให  

สอดคลองกับตำแหน่งและกลุมตำแหน่งของลูกจา้งประจำดังนี้  

           1) ลูกจา้งประจำกลุ่มบริการพืน้ฐาน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 

           2) ลูกจ้างประจำกลุ่มช่างและกลุ ่มสนับสนุนให้ประเมินสมรรถนะหลัก         

5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 

           3) ลูกจ้างประจำกลุมสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมอืนขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถิ่น ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย     

3 สมรรถนะเชนเดียวกันกับขาราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับ

สมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัตงิานหรอืปฏบิัตกิารแล้วแตก่รณ ี 

    3. ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ให้นำแนวทางการ

ประเมนิผลการปฏบิัตงิานของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นมาใชโดยอนุโลม  

• การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของพนักงานจ้าง 

1. การประเมินผลการปฏบิัตงิานของพนักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจา้ง 

ทั่วไปใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัตงิานของพนักงานจ้างผูน้ัน้โดยมุงเน้นผลสัมฤทธิ์

ของงานและพฤติกรรมในการปฏบิัติงาน โดยกำหนดใหมสีัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 

80 ดังนี้   

                                                                           /1. การประเมิน 
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     1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอ้ยละ 80 ใหพจิารณาจากองคประกอบ ดังนี้  

          1) ปรมิาณผลงาน 

          2) คุณภาพของงาน 

          3) ความรวดเร็วหรอืความตรงต่อเวลา 

          4) การใชทรัพยากรอย่างคุมคา 

         2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ใหนําสมรรถนะของ

พนักงานสวนตำบลมาใชสำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังน้ี  

        1) พนักงานจ้างทั่วไป ใหประเมนิสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนด

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 

        2) พนักงานจ้างตามภารกิจไม่รวมถึงพน ักงานตามภารกิจสำหรับ           

ผู้มีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ  

เชนเดียวกับพนักงานสวนตำบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ  

ในระดับปฏิบัติงานหรอืระดับปฏิบัตกิารแลวแตก่รณ ี 

        3) พนักงานจางตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก  

5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2  

        4) พนักงานจา้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมนิสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และ

สมรรถนะประจำสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น ความคิดสร้างสรรค  

สรา้งสรรคเพื่อประโยชน ท้องถิ่นโดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 3  

         3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานจ้างให้จัดกลุ่ม

ตามผลคะแนนเปน็  5 ระดับ ได้แก ดีเดน ดมีาก ด ีพอใช และปรับปรุง    

• ในระหวา่งรอบการประเมนิ 

          ในระหว่างรอบการประเมิน ใหผู้บังคับบัญชาชัน้ตนซึ่งเป็นผู้ติดตามความกา้วหนา้

ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยใหคำแนะนําและช่วยเหลือในการแกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใหพนักงานสวนตำบล, พนักงานครูองคการบรหิารสวนตำบล, และพนักงานจ้างสามารถ

ปฏบิัติงานใหบรรลุเปา้หมายและผลสำเร็จตามที่กำหนด  

  ทัง้น้ี ต้ังแต่บัดนี้ เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วันที ่  1   เมษายน  พ.ศ. 2563         

 

 
             (นายสเตท  สากุลรัตนะ) 

                               นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลเกาะมะนาว 


