ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
----------------------------ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การประเมิ น ผลการปฏิบั ติงานของพนั กงานส่ วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 กุมภาพั นธ์ 2559, หนังสื อ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.9/ว 4 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 เรื่อง การ
กำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง “ระบบวิทยฐานะ”, และประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วง
เริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทราบ
โดยทั่วกัน
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, และพนักงานจ้างในสังกัดสำหรับรอบ
การประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, และพนักงานจ้าง”
2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตำบล, และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และครูผู้ดูแลเด็ก ให้คำนึงถึงระบบการ
บริหารผลงาน (Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2
ส่วน ได้แก่
1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริม าณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า
1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะ
หลักสมรรถนะประจำผู้บริหารและสมรรถนะประจำสายงาน
1.3 น้ำหนักขององค์ประกอบการประเมิน ได้แก่
(1) กรณีพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ น้ำหนักผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 คือ สัดส่วนระหว่าง ผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 70 : 30
(2) กรณี พ นั ก งานจ้ า ง น้ ำ หนั ก ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 คื อ
สัดส่วนระหว่าง ผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 80 : 20

-2(3) กรณีระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ น้ำหนักผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 คือ สัดส่วนระหว่าง ผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 50 : 50
2. หลั กเกณฑ์ และวิธีการประเมิ นผลสั มฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.อบต. กำหนด ได้แก่
2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติร าชการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กำหนด หรือความ
ประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร มีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน
3. ระดับ ผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิ บัติ ราชการขององค์การบริหารส่ วนตำบลถนนโพธิ์
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามที่ ก.อบต. กำหนดโดยอนุโลม
5. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น้ า ที่ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ
การให้เงินรางวัลประจำปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจากราชการ
การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ
(1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
(2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
8. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ได้แก่
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประเมิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(2) ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล ประเมิ น รองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าสำนักปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง

-3(3) ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด หรือชื่ออื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสำนักหรือกอง ประเมิน พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในบังคับบัญชา
9. การประเมินพนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่ น ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติห น้าที่ราชการแล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้
ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน
10. กรณี การประเมิน พนั กงานส่วนตำบลผู้ได้โ อนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1
กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมก่อน
การโอนหรือย้าย เป็น ผู้ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้นั้น แล้วจัดส่ง ผลการประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ 5
11. ในแต่ ล ะรอบการประเมิน ให้ ผู้ มี อำนาจหน้ าที่ ป ระเมิน ตามข้อ 8 และผู้ รับ การประเมิ น
กำหนดข้อตกลงร่ วมกัน เกี่ ย วกับ การมอบหมายงานและการประเมิ นผลการปฏิ บั ติงาน กำหนดตั ว ชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
12. ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน ให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้รับการประเมิน
เพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ
13. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับ
การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้รับการประเมิน
14. การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีผู้รับ
การประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่ อ
เป็ น พยานการแจ้ ง ผลการประเมิ น ดั ง กล่ า วเพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานส่ ว นตำบล
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
15. ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยทำความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ก่อนนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
16. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความ
เป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง คณะ
กรรมการฯ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อย
กว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงาส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นเลขานุการ
17. กรณี มีการเปลี่ ย นแปลงเชิงนโยบาย หรือ งานที่ได้ รับ มอบหมาย หรือมี การย้ ายเปลี่ ย น
ตำแหน่ งหรือหน้ าที่ ความรับ ผิ ดชอบ ให้ ผู้ ป ระเมินและผู้ รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ ยนข้อตกลง
ผลการปฏิบัติงาน ในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

-418. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน จะคำนึ ง ถึ ง ระบบการบริ ห ารผลงาน (Perfermance
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ ผลการปฏิบัติงานระดับ องค์กร คุณภาพและปริมาณงาน
ประสิ ท ธิผ ลของงานที่ ได้ ป ฏิ บั ติ ม า ความสามารถและความอุ ต สาหะในการปฏิ บั ติ งานความมี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
19. ประกาศรายชื่อพนั กงานส่ว นตำบลผู้ มีผ ลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น ในที่เปิดเผย
ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.๒๕63

(ลงชื่อ)
(นายสมบูรณ์ พิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

