ประกาศองคการบริหารสวนตำบลกลวยกวาง
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานสวนตำบล พนักงานครูและพนักงานจาง
ประจำปงบประมาณ ๒563 (ครั้งที่ 1)
----------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การ
บริ ห ารงานบุ ค คลขององค ก ารบริห ารสว นตำบล (ฉบับ ที่ 26) พ.ศ. 2558 ลงวั น ที่ 30 ธั น วาคม 2558 หนั ง สื อ
สำนักงาน ก.จ. และ ก.อบต. ที่ ดวนที่สุด ที่ มท. 0809.9/ว 4 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ
เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นในระบบตำแหนง
“ระบบวิ ท ยาฐานะ” หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 11 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน
2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการาประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจางประจำ และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตำบลจั งหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ ที่ 6 ) วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ไดกำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล,พนักงานครูองคการ
บริหารสวนตำบล,ลูกจางประจำ และพนักงานจางในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กอนเริ่มรอบการประเมินหรือ
ในชวงเริ่มรอบการประเมินใหองคการบริหารสวนตำบลประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหทราบ
โดยทั่วกัน
ในการนี้ องคการบริหารสวนตำบลกลวยกวางจึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตำบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล, ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ในสังกัดสำหรับรอบการ
ประเมิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่แรก ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตำบลกลวยกวาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล, ลูกจางประจำ และพนักงาน
จาง”
2. ประกาศนี้ใหใชบังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563
3. ประกาศนี้บังคับใชเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตำบล, พนักงานครูองคการ
บริหารสวนตำบล, ลูกจางประจำ และพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตำบลกลวยกวาง โดยใช
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล
1.ใหคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมีองคประกอบการประเมิน
และสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพของงาน
ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลาที่กำหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร (พนักงานสวน
ตำบลที่อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ กำหนด รอยละ 50)
/2) พฤติกรรม....

-๒๒) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะหลักสมรรถนะ
ประจำผูบริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานสวนตำบลที่อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
กำหนด รอยละ 50)
2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. และ ก.อบต. กำหนด ไดแก
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทำขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและคา
เปาหมาย
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ดาน และสมรรถนะ
ประจำบริหาร 4 ดาน
3. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกลวยกวาง
จัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และ ตองปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนแตละ
ระดับใหเปนไปตามที่ ก.อบต. กำหนดโดยอนุโลม
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหนำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นตามที่
ก.อบต กำหนดโดยอนุโลม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล
1.ใหคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมีองคประกอบการประเมิน
และสัดสวนคะแนนแบงเปน 2 สวน ไดแก
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพของ
งาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลาที่กำหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร (พนักงานครู
องคการบริหารสวนตำบลที่อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ กำหนดรอยละ 50)
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30)
2.1 สมรรถนะหลัก ใหใชสมรรถนะหลักที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดสำหรับขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกตำแหนง ประกอบดวย
1) การมุงผลสัมฤทธิ์
๒) การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4) การบริการเปนเลิศ
๕) การทำงานเปนทีม
2.2 สมรรถนะตามสายงาน ใหอนุโลมใชสมรรถนะสายงานตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
ประเมินผลงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะมาปรับเปนตัวชี้วัดใน
การประเมินความเหมาะสม ดังนี้
/สมรรถนะ...

-3- สมรรถนะตามสายงานตำแหนงในสายงายการสอบ (ตำแหนงครูผูดูและเด็ก หัวหนาศูนนย
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผูชวย ครู) ประกอบดวย
1) การออกแบบการเรียนรู
2) การพัฒนาผูเรียน
3) การบริหารจัดการการชั้นเรียน
- สมรรถนะตามสายงานสำหรับตำแหนงในสายงานนิเทศการศึกษาและสายงานบริหาร
สถานศึกษา (ตำแหนงศึกษานิเทศก รองผูอำนวยการสถานศึกษา และผูอำนวยการสถานศึกษา) ประกอบดวย
1) การวิเคราะหและสังเคราะห
2) การสื่อสารและการจูงใจ
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4) การมีวิสัยทัศน
2.ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกลวยกวางจัด
กลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และ ตองปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนแตละระดับ
ใหเปนไปตามที่ ก.อบต. กำหนดโดยอนุโลม
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหนำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น
ตามที่ ก.อบต กำหนดโดยอนุโลม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจำ
1. ใหคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมีองคประกอบการ
ประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอย 70) โดยประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพของงาน
ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลาที่กำหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจำผูบริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ใหกำหนดสมรรถนะใหสอดคลองกับตำแหนง
และกลุมตำแหนงของลูกจางประจำดังนี้
1) ลูกจางประจำกลุมบริการพื้นฐาน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการในระดับ 1
2) ลูกจางประจำกลุมชางและกลุมสนับสนุน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนด
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการในระดับ 2
3) ลูกจางประจำกลุมสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะเชนกันกับขาราชการหรือ
พนักงานสวนตำบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือ
ปฏิบัติการแลวแตกรณี
/3. ระดับ...

-4๓.ระดับผลการประเมินและแนวทางการประเมิน ใหนำแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นมาใชโดยอนุโลม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปใหประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยกำหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 90 ดังนี้
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ 80 ใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
1) ปริมาณผลงาน
๒) คุณภาพของงาน
๓) ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา
๔) การใชทรัพยากรอยางคุมคา
๒. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ ๒0 ใหนำสมรรถนะของพนักงานสวนตำบลมาใช
สำหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี้
๑) พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ตองการ ในระดับ ๑
๒) พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานตามภารกิจสำหรับผูมีทักษะ ใหประเมิน
สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอยางนอย ๓ สมรรถนะ เชนเดียวกับพนักงานสวนตำบลใน
ลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแลวแต
กรณี
๓) พนักงานจางตามภารกิจสำหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดย
กำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ ๒
๔) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ดาน และสมรรถนะประจำ
สายงาน ๓ สมรรถนะ ไดแก ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น ความคิดสรางสรรค สรางสรรคเพื่อประโยชนทองถิ่น
โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ ๓
๓. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ใหจัดกลุมตามผลคะแนนเปน ๕
ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง

ในระหวางรอบการประเมิน
ในระหวางรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซึ่งเปนผูติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยใหคำแนะนำและชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหพนักงานสวน
ตำบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล, ลูกจางประจำ และพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและ
/เมื่อครบรอบ.....

-5เมื่อครบรอบการประเมิน
เมื่อครบรอบการประเมิน ใหผ ูบ ั งคับ บั ญชาชั ้นตน ซึ่งเป นผูประเมิน และส วนราชการตน สังกั ดของ
พนักงานสวนตำบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล, ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ดำเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคการบริหารสวนตำบล
กลวยกวางกำหนด
ขั้นตอนที่ ๒ จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัดเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ ตามลำดับคะแนนผลการ
ประเมิน
ขั้นตอนที่ ๓ สว นราชการเสนอบัญ ชีร ายชื่ อ ตามลำดับ คะแนนผลการประเมิ น ให คณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใส และเปนธรรมของการประเมิน กอนที่จะเสนอ
ผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตำบล เพื่อนำไปใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจำ
และเลื่อนอัตราคาตอบแทน


จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)
(นายไพบูลย เชื้อทอง)
นายกองคการบริหารสวนตำบลกลวยกวาง

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลกลวยกวาง
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานสวนตำบล พนักงานครูและพนักงานจาง
ประจำปงบประมาณ ๒563 (ครั้งที่ 2)
----------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การ
บริ ห ารงานบุ ค คลขององค ก ารบริห ารสว นตำบล (ฉบับ ที่ 26) พ.ศ. 2558 ลงวั น ที่ 30 ธั น วาคม 2558 หนั ง สื อ
สำนักงาน ก.จ. และ ก.อบต. ที่ ดวนที่สุด ที่ มท. 0809.9/ว 4 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ
เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นในระบบตำแหนง
“ระบบวิ ท ยาฐานะ” หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 11 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน
2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการาประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจางประจำ และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตำบลจั งหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ ที่ 6 ) วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ไดกำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล,พนักงานครูองคการ
บริหารสวนตำบล,ลูกจางประจำ และพนักงานจางในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กอนเริ่มรอบการประเมินหรือ
ในชวงเริ่มรอบการประเมินใหองคการบริหารสวนตำบลประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหทราบ
โดยทั่วกัน
ในการนี้ องคการบริหารสวนตำบลกลวยกวางจึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตำบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล, ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ในสังกัดสำหรับรอบการ
ประเมิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่แรก ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตำบลกลวยกวาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล, ลูกจางประจำ และพนักงาน
จาง”
2. ประกาศนี้ใหใชบังคับในรอบการประเมิน 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563
3. ประกาศนี้บังคับใชเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตำบล, พนักงานครูองคการ
บริหารสวนตำบล, ลูกจางประจำ และพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตำบลกลวยกวาง โดยใช
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล
1.ใหคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมีองคประกอบการประเมิน
และสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก
2) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพของงาน
ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลาที่กำหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร (พนักงานสวน
ตำบลที่อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ กำหนด รอยละ 50)
/2) พฤติกรรม....

-๒๒) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะหลักสมรรถนะ
ประจำผูบริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานสวนตำบลที่อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
กำหนด รอยละ 50)
2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. และ ก.อบต. กำหนด ไดแก
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทำขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและคา
เปาหมาย
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ดาน และสมรรถนะ
ประจำบริหาร 4 ดาน
3. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกลวยกวาง
จัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และ ตองปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนแตละ
ระดับใหเปนไปตามที่ ก.อบต. กำหนดโดยอนุโลม
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหนำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นตามที่
ก.อบต กำหนดโดยอนุโลม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล
1.ใหคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมีองคประกอบการประเมิน
และสัดสวนคะแนนแบงเปน 2 สวน ไดแก
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพของ
งาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลาที่กำหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร (พนักงานครู
องคการบริหารสวนตำบลที่อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ กำหนดรอยละ 50)
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30)
2.1 สมรรถนะหลัก ใหใชสมรรถนะหลักที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดสำหรับขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกตำแหนง ประกอบดวย
1) การมุงผลสัมฤทธิ์
๒) การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4) การบริการเปนเลิศ
๕) การทำงานเปนทีม
2.2 สมรรถนะตามสายงาน ใหอนุโลมใชสมรรถนะสายงานตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
ประเมินผลงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะมาปรับเปนตัวชี้วัดใน
การประเมินความเหมาะสม ดังนี้
/สมรรถนะ...

-3- สมรรถนะตามสายงานตำแหนงในสายงายการสอบ (ตำแหนงครูผูดูและเด็ก หัวหนาศูนนย
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผูชวย ครู) ประกอบดวย
1) การออกแบบการเรียนรู
2) การพัฒนาผูเรียน
3) การบริหารจัดการการชั้นเรียน
- สมรรถนะตามสายงานสำหรับตำแหนงในสายงานนิเทศการศึกษาและสายงานบริหาร
สถานศึกษา (ตำแหนงศึกษานิเทศก รองผูอำนวยการสถานศึกษา และผูอำนวยการสถานศึกษา) ประกอบดวย
1) การวิเคราะหและสังเคราะห
2) การสื่อสารและการจูงใจ
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4) การมีวิสัยทัศน
2.ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกลวยกวางจัด
กลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และ ตองปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนแตละระดับ
ใหเปนไปตามที่ ก.อบต. กำหนดโดยอนุโลม
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหนำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น
ตามที่ ก.อบต กำหนดโดยอนุโลม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจำ
1. ใหคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมีองคประกอบการ
ประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอย 70) โดยประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพของงาน
ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลาที่กำหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจำผูบริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ใหกำหนดสมรรถนะใหสอดคลองกับตำแหนง
และกลุมตำแหนงของลูกจางประจำดังนี้
1) ลูกจางประจำกลุมบริการพื้นฐาน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการในระดับ 1
2) ลูกจางประจำกลุมชางและกลุมสนับสนุน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนด
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการในระดับ 2
3) ลูกจางประจำกลุมสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะเชนกันกับขาราชการหรือ
พนักงานสวนตำบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือ
ปฏิบัติการแลวแตกรณี
/3. ระดับ...

-4๓.ระดับผลการประเมินและแนวทางการประเมิน ใหนำแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นมาใชโดยอนุโลม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปใหประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยกำหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 90 ดังนี้
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ 80 ใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
1) ปริมาณผลงาน
๒) คุณภาพของงาน
๓) ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา
๔) การใชทรัพยากรอยางคุมคา
๒. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ ๒0 ใหนำสมรรถนะของพนักงานสวนตำบลมาใช
สำหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี้
๑) พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ตองการ ในระดับ ๑
๒) พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานตามภารกิจสำหรับผูมีทกั ษะ ใหประเมิน
สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอยางนอย ๓ สมรรถนะ เชนเดียวกับพนักงานสวนตำบลใน
ลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแลวแต
กรณี
๓) พนักงานจางตามภารกิจสำหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดย
กำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ ๒
๔) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ดาน และสมรรถนะประจำ
สายงาน ๓ สมรรถนะ ไดแก ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น ความคิดสรางสรรค สรางสรรคเพื่อประโยชนทองถิ่น
โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ ๓
๓. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ใหจัดกลุมตามผลคะแนนเปน ๕
ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง

ในระหวางรอบการประเมิน
ในระหวางรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซึ่งเปนผูติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยใหคำแนะนำและชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหพนักงานสวน
ตำบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล, ลูกจางประจำ และพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและ
/เมื่อครบรอบ.....

-5เมื่อครบรอบการประเมิน
เมื่อครบรอบการประเมิน ใหผ ูบ ั งคับ บั ญชาชั ้นตน ซึ่งเป นผูประเมิน และส วนราชการตน สังกั ดของ
พนักงานสวนตำบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล, ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ดำเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคการบริหารสวนตำบล
กลวยกวางกำหนด
ขั้นตอนที่ ๒ จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัดเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ ตามลำดับคะแนนผลการ
ประเมิน
ขั้นตอนที่ ๓ สว นราชการเสนอบัญ ชีร ายชื่ อ ตามลำดับ คะแนนผลการประเมิ น ให คณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใส และเปนธรรมของการประเมิน กอนที่จะเสนอ
ผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตำบล เพื่อนำไปใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจำ
และเลื่อนอัตราคาตอบแทน


จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)
(นายไพบูลย เชื้อทอง)
นายกองคการบริหารสวนตำบลกลวยกวาง

