ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสระประดู
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล , ลูกจางประจํา , และพนักงานจาง
------------------------------ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558,
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.9/ว 4 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 เรื่อง
การกําหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทองถิ่นในระบบตําแหนง “ระบบวิทยฐานะ”, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
11 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา และ
ประกาศก.อบต.จ.เพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559
ได กํา หนดมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล,
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล, ลูกจางประจํา และพนักงานจางในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กอน
เริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหทราบโดยทั่วกัน
ในการนี้ องค การบริ ห ารสว นตําบลสระประดู จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล, ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ในสังกัดสําหรับรอบการประเมิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25612 ครั้งที่ 1 ครึ่งปแรก ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสระประดู เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล, ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง”
2. ประกาศนี้ใหใชบังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562
3. ประกาศนี้บังคับใชเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบล, พนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบล, ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสระประดู โดยใช
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
1. ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance
Management) โดยมี
องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก
1) ผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน (ไม นอยกวา รอยละ 70 ) โดยประเมิน จากปริม าณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลาที่กําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใช
ทรัพยากร (พนักงานสวนตําบลที่อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ กําหนด รอยละ 50)
2) พฤติกรรม...
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2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30 ) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานสวนตําบลที่อยูในระหวางการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ กําหนด รอยละ 50)
2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ไดแก
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับ
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและคาเปาหมาย
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ดาน และ
สมรรถนะประจําบริหาร 4 ดาน
1. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
สระประดู จัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดยมี
เกณฑคะแนนแตละระดับใหเปนไปตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ทองถิ่นตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล
1. ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance
Management) โดยมี
องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก
1) ผลสั ม ฤทธิ์ข องงาน (ไมน อ ยกว า ร อ ยละ 70) โดยประเมิ น จากปริ ม าณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลาที่กําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใช
ทรัพยากร (พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลที่อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ กําหนดรอยละ
50)
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30)
2.1 สมรรถนะหลัก ใหใช ส มรรถนะหลักที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. กําหนด
สําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกตําแหนง ประกอบดวย
1) การมุงผลสัมฤทธิ์
2) การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4) การบริการเปนเลิศ
5) การทํางานเปนทีม
2.2 สมรรถนะตามสายงาน ใหอนุโลมใชสมรรถนะสายงานตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการประเมินผลงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะมา
ปรับเปนตัวชี้วัดในการประเมินตามความเหมาะสม ดังนี้
/สมรรถนะ...

3
- สมรรถนะตามสายงานสําหรับตําแหนงในสายงานการสอน (ตําแหนงครู
ผูดูแลเด็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูชวย ครู ประกอบดวย
1) การออกแบบการเรียนรู
2) การพัฒนาผูเรียน
3) การบริหารจัดการชั้นเรียน
- สมรรถนะตามสายงานสําหรับตําแหนงในสายงานนิเทศการศึกษาและ
สายงานบริหารสถานศึกษา (ตําแหนงศึกษานิเทศก รองผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา)
ประกอบดวย
1) การวิเคราะหและสังเคราะห
2) การสื่อสารและการจูงใจ
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4) การมีวิสัยทัศน
2. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
สระประดู จัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดยมี
เกณฑคะแนนแตละระดับใหเปนไปตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ทองถิ่นตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา
1. ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance
Management) โดยมี
องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก
1) ผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน (ไม นอยกวา รอยละ 70 ) โดยประเมิน จากปริม าณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลาที่กําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใช
ทรัพยากร
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30 ) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ใหกําหนดสมรรถนะใหสอดคลองกับ
ตําแหนงและกลุมตําแหนงของลูกจางประจําดังนี้
1) ลู กจา งประจํากลุมบริการพื้นฐาน ใหป ระเมิน สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
กําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1
2) ลูกจางประจํากลุมชางและกลุมสนับสนุน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2
3) ลูกจางประจํากลุมสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น ใหป ระเมินสมรรถนะหลั ก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ
เช น เดี ย วกั น กั บ ข า ราชการหรื อพนั กงานสว นทองถิ่ น ในลักษณะงานเดีย วกัน โดยกํ าหนดระดับ สมรรถนะที่
คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแลวแตกรณี
3. ระดับ...
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3. ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ใหนําแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นมาใชโดยอนุโลม
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว ไปให
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 80 ดังนี้
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ 80 ใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
1) ปริมาณผลงาน
2) คุณภาพของงาน
3) ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา
4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ 20 ใหนําสมรรถนะของพนักงานสวน
ตําบลมาใชสําหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี้
1) พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดั บ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1
2) พนั ก งานจางตามภารกิจ ไมร วมถึ งพนักงานตามภารกิ จ สํา หรับ ผูมีทั กษะ ให
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ เชนเดียวกับพนักงาน
สวนตําบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแลวแตกรณี
3) พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2
4) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดาน และสมรรถนะ
ประจําสายงาน 3 สมรรถนะ ไดแก ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น ความคิดสรางสรรค สรางสรรคเพื่อ
ประโยชนทองถิ่น โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 3
3. ระดั บ ผลคะแนนการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหจัดกลุมตามผล
คะแนนเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง
• ในระหวางรอบการประเมิน
ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซึ่งเปนผูติดตามความกาวหนาในการ
ปฏิ บัติ งาน ตามแผนปฏิ บัติงาน รวมทั้ งคอยใหคําแนะนําและชว ยเหลือในการแกไขปญ หาในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหพนั กงานสว นตําบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล, ลูกจางประจํา และพนักงานจางสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จตามที่กําหนด
เมื่อครบรอบ...
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• เมื่อครบรอบการประเมิน
เมื่อครบรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ซึ่งเปนผูประเมินและสวนราชการตนสังกัด
ของ พนักงานสวนตําบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล, ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดําเนินการ
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคการบริหารสวน
ตําบลสระประดูกําหนด
ขั้นตอนที่ 2 จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัดเพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อ ตามลําดับ
คะแนนผลการประเมิน
ขั้ น ตอนที่ 3 ส ว นราชการเสนอบั ญ ชี ร ายชื่ อ ตามลํ า ดั บ คะแนนผลการประเมิ น ให
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใส และเปนธรรมของการ
ประเมิน กอนที่จะเสนอผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อนําไปใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา และเลื่อนอัตราคาตอบแทน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒๕61

(นายสมชาย ประสารพรรณ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลสระประดู

