ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล,
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
------------------------------ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ,
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกั บการประเมินผล
การปฏิบั ติงานพนั กงานครู และบุ คลากรทางการศึกษาองค์การบริห ารส่ ว นตาบล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2562, หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 11 ลงวันที่ 30 กันยายน
2559 เรื่ อง ซักซ้อ มแนวทางการประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของลู กจ้า งประจา และประกาศก.อบต.จ.
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้กาหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล, พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตาบล, ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในสัง กัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มรอบ
การประเมิน หรื อ ในช่ว งเริ่ ม รอบการประเมิ นให้ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลประกาศหลั ก เกณฑ์และวิธี การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทราบโดยทั่วกัน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตาบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล, ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน
ครั้งที่ 1/2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล, ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง”
2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตาบล, พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี โดยใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
1. ให้ ค านึ ง ถึ ง ระบบการบริ ห ารผลงาน (Performance
Management) โดยมี
องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่กาหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร (พนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กาหนด ร้อยละ 50)
2) พฤติกรรม.../
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2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน (พนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ กาหนด ร้อยละ 50)
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด ได้แก่
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทาข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกาหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจานวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจาสายงาน 3 ด้าน
และสมรรถนะประจาบริหาร 4 ด้าน
1. ระดับ ผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่ ว น
ตาบลห้วยปริก จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับดีเด่น
ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
ระดับดีมาก
ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 แต่ไม่ถึงร้อยละ 89.99
ระดับดี
ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 แต่ไม่ถึงร้อยละ 79.99
ระดับพอใช้
ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 แต่ไม่ถึงร้อยละ 69.99
ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ 60
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.กาหนดโดยอนุโลม
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 7 ตามประกาศฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ดาเนินการประเมินปีละ 2
ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน
ข้อ 8 ตามประกาศฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน
จานวน 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน
70 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน
ข้อ 9 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
การประเมิน.../
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ระดับดีเด่น
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับปรับปรุง

ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00-ร้อยละ 89.99
ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00-ร้อยละ 79.99
ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00-ร้อยละ 69.99
ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ วไปให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังนี้
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
1) ปริมาณผลงาน
2) คุณภาพของงาน
3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้นาสมรรถนะของพนักงานส่วน
ตาบลมาใช้สาหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกาหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
2) พนั กงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับผู้ มีทักษะ ให้
ประเมินสมรรถนะหลั ก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดี ยวกับ
พนักงานส่วนตาบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
3) พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ส าหรั บ ผู้ มี ทั ก ษะ ให้ ป ระเมิ น สมรรถนะหลั ก 5
สมรรถนะ โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจาสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3
3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่มตามผลคะแนน
เป็น 5 ระดับ ได้แก่
ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100
คะแนน
ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน
ดี
ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน
พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65
คะแนน
4/ในระหว่าง

-4 ในระหว่างรอบการประเมิน
ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสาเร็จตามที่กาหนด
 เมื่อครบรอบการประเมิน
เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้น
สังกัดของ พนักงานส่วนตาบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยปริกกาหนด
ขั้ น ตอนที่ 2 จั ด ส่ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ ให้ ส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด เพื่ อ จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ตามลาดับคะแนนผลการประเมิน
ขั้น ตอนที่ 3 ส่ ว นราชการเสนอบั ญ ชี รายชื่ อ ตามล าดั บ คะแนนผลการประเมิ น ให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการ
ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนาไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา และเลื่อนอัตราค่าตอบแทน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕63

(นายวิชิต บัตริยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี

