ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
..............................................................................
โดยที่ ก.อบต. ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ พนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ประกาศหลักเกณฑ์และวิ ธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานส่วนตำบลในสังกัดเพื่อทราบทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบ
การประเมิน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ ครั้งที่ 1
( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓1 มีนาคม ๒๕6๓) และครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ) ดังนี้
๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงานคุณภาพของ
งาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า
๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐ ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่
๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและค่า
เป้าหมาย
๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจำสายงานไม่น้อยกว่า ๓ ด้าน
และสมรรถนะประจำบริหาร ๔ ด้าน
๓. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่
ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม รายละเอียด ดังนี้
ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ดีมาก
ดี

(ร้อยละ 90 ขึ้นไป)
(ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90)
(ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80)

พอใช้
ต้องปรับปรุง

(ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70)
(ต่ำกว่าร้อยละ 60)
-๒-

4.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามที่ ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้นำแนวทางการ
ประเมินการปฏิบัติงานเหมือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้สำหรับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ
โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
-----------------------------------------------โดยที่ ก.อบต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจ้าง ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองโดน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้าง ภายใต้หลักการที่จะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ ครั้งที่ 1 ( ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ – ๓1 มีนาคม ๒๕6๓ ) และครั้งที่ ๒ ( ๑ เม.ย. – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ) ดังนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๑.การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(ก) ปริมาณผลงาน
(ข) คุณภาพผลงาน
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ แล้ว
ให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้
ที่กำหนด
ในแต่ล่ะรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยกำหนดช่วงคะแนน
ประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้
ดีเด่น
95-100 คะแนน
ดีมาก
85-94 คะแนน
ดี
75-84 คะแนน
พอใช้
65-74 คะแนน
ปรับปรุง
น้อยกว่า 65 คะแนน

-๒แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหาร
ส่วนตำบลอาจพิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ หรืออาจปรับปรุงใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
และวิธีที่องค์การบริหารตำบลเลือกใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าว
ต้องครอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความสำเร็จของงาน ผลผลิตที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน
3.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ดำเนินตาม
วิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผน
และกำหนดเป้าหมายและ/หรือความสำเร็จของงาน ซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดย
กำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทำงานที่
คาดหวังด้วย
(ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานตาม(ก) รวมทั้งคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จของงานที่กำหนด
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนด
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรม ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อนำไปใช้ในการเลื่อนอัตราค่าตอบแทน แบบประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้เป็นไปตามที่สำนักงาน
ก.อบต. กำหนด แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายอุทัย แสนนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

