ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล,
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล, ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ ว นตาบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.9/ว 4 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 เรื่อง การกาหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผล
การปฏิบัติงานสาหรับ ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตาแหน่ง “ระบบ
วิทยฐานะ” หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 11 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้
กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล, พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศหลักเกณฑ์และวิ ธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้ทราบโดยทั่วกัน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครกจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในสังกัด สาหรับรอบการ
ประเมินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของพนั กงานส่ ว นตาบล พนักงานครูองค์การบริห ารส่ ว นตาบล ลู กจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง”
2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม ๒๕๖๑ – 3๑ มีนาคม 256๒
3. ประกาศนี้ บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่ วนตาบล พนักงานครู
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบล ลู กจ้ างประจ า และพนั กงานจ้ าง สั งกั ดองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลบางครก โดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
3.1.1 ให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมี
องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพของ
งาน ความรวดเร็ ว หรื อ ความตรงต่ อเวลาที่ กาหนด หรื อ ความประหยั ด หรื อ ความคุ้ ม ค่า ของการใช้ท รั พยากร
(พนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กาหนด ร้อยละ 50)

-2(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) (พนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในระหว่างการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กาหนด ร้อยละ 50) ประกอบด้วย
(2.1) สมรรถนะหลัก ให้ใช้สมรรถนะหลักตามที่ ก.อบต. ประกอบด้วย
๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔) การบริการเป็นเลิศ
๕) การทางานเป็นทีม
(2.2) สมรรถนะประจ าผู้ บ ริ ห าร (ส าหรั บ ต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารท้ อ งถิ่ น และ
ประเภทอานวยการท้องถิ่น) ประกอบด้วย
๑) การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
๒) ความสามารถในการเป็นผู้นา
๓) ความสามารถในการพัฒนาคน
๔) การคิดเชิงกลยุทธ์
(2.3) สมรรถนะตามสายงาน (สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป)
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ที่ ก.อบต.กาหนด อย่างน้อย 3 สมรรถนะ
3.1.2 หลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธีก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน และพฤติ กรรมการปฏิ บั ติ
ราชการหรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.อบต. กาหนด ได้แก่
(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทาข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกั บการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกาหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจานวนสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจาบริหาร 4 ด้าน และ
สมรรถนะประจาสายงาน 3 ด้าน
๓.1.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางครก จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กาหนดโดยอนุโลม
3.1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.กาหนดโดยอนุโลม
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
3.2.1. ให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมี
องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรื อความตรงต่อเวลาที่ กาหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร (พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กาหนดร้อยละ
50)
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย

-3(2.1) สมรรถนะหลัก ให้ใช้สมรรถนะหลักที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดสาหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกตาแหน่ง ประกอบด้วย
๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔) การบริการเป็นเลิศ
๕) การทางานเป็นทีม
(2.2) สมรรถนะตามสายงาน ให้อนุโลมใช้สมรรถนะสายงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะมาปรับเป็น
ตัวชี้วัดในการประเมินตามความเหมาะสม ดังนี้
๑) สมรรถนะตามสายงานสาหรับตาแหน่งในสายงานการสอน (ตาแหน่งครูผู้ดูแล
เด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย ครู) ประกอบด้วย
- การออกแบบการเรียนรู้
- การพัฒนาผู้เรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
๒) สมรรถนะตามสายงานสาหรับตาแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษาและสาย
งานบริ ห ารสถานศึ กษา (ต าแหน่ ง ศึก ษานิ เ ทศก์ รองผู้ อ านวยการสถานศึก ษา และผู้ อานวยการสถานศึ กษา)
ประกอบด้วย
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์
- การสื่อสารและการจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวิสัยทัศน์
3.2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางครก จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กาหนดโดยอนุโลม
3.2.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.กาหนดโดยอนุโลม
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา
3.3.1 ให้ คานึ งถึงระบบการบริห ารผลงาน (Performance Management) โดยมี
องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจาก
ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร
(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการ
ประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามสายงาน
3.3.2 การประเมิ นพฤติ กรรมการปฏิ บัติ งาน (สมรรถนะ) ให้ กาหนดสมรรถนะให้
สอดคล้องกับตาแหน่งและกลุ่มตาแหน่งของลูกจ้างประจาดังนี้

-4(1) ลูกจ้างประจากลุ่มบริการพื้นฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
(2) ลู กจ้ างประจ ากลุ่ มช่า งและกลุ่ มสนั บสนุ น ให้ ประเมิ นสมรรถนะหลั ก 5
สมรรถนะ โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
(3) ลูกจ้างประจากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ
เช่นเดียวกันกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/
ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
3.3.3 ระดับผลการประเมินและแนวทางการประเมิน ให้นาแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม
3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
3.4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้
3.4.1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 พิจารณาจาก
(1) ปริมาณผลงาน
(2) คุณภาพของงาน
(3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
(4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
3.4.1.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้นาสมรรถนะของ
พนักงานส่วนตาบลมาใช้สาหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
กาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจ สาหรับผู้มี
ทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับ
พนักงานส่วนตาบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือ
ระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
(4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน
และสมรรถนะประจาสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้ องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3
3.4.1.3 ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัด
กลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง
4. ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
พนักงานส่วนตาบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล, ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานใ ห้
บรรลุเป้าหมายและผลสาเร็จตามที่กาหนด

-55. เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัด
ของ พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดาเนินการ ดังนี้
5.1 ประเมิน ผลการปฏิบัติง านตามหลั ก เกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริห ารส่ ว นตาบล
บางครกกาหนด
5.2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดทาบัญชีรายชื่อ ตามลาดับคะแนนผล
การประเมิน
6. ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลาดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผล
การประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนาไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
และเลื่อนอัตราค่าตอบแทน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 256๑

(นายสมชัย

วัฒนธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก

