ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองม่วง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจา
ประจาปี พ.ศ. 2564 รอบการประเมิน (1/2564 – 2/2564)
------------------------------ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดย
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระแก้ว ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตาบล ฉบับใหม่ บังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และสาหรับลูกจ้างประจากาหนดให้นาแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้สาหรับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจา
โดยอนุโลม
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองม่วง บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตาบล และ
ลูกจ้างประจา ดังนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างประจา ดังนี้
1. ให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงาน ( Performance Management) โดยผลักดันให้ผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร ระดับ
หน่วยงาน ไปสู่ระดับบุคคล เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือ
หน่วยงาน และสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลได้อย่างเป็นรูปธรรม และการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่สานักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐานและตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน
มีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานตาม
ปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือความตรงต่อเวลาที่กาหนด หรือการประหยัด
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี (พนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน กาหนด ร้อยละ 50)
ให้กาหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง
กรณีพนักงานส่วนตาบลได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้น โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นาวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มากาหนดเป็นองค์ประกอบการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้าหนักร้อยละ 30
ให้ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ได้แก่
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กรณีตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะ
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาผู้บริหาร จานวน 4 สมรรถนะ
กรณีตาแหน่งประเภทวิชาการ และตาแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก จานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงาน ไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ
กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(2.1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีให้พนักงานส่วนตาบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
(2.2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ กาหนด
และจัดทาข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กาหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความสาเร็จหรือกาหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
ตาแหน่งและระดับ รวมทั้ง กาหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้าหนัก และระดับที่คามดหวัง
สาหรับการกาหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบน
ลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกาหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลาย
วิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม หรืออาจกาหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับรายบุคคล
(2.3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับ
การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้จัดทาไว้กับผู้รับ
การประเมิน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมายหรือมีการย้าย
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลง
ผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลง
(2.4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา หรือ
ชี้แจงให้แก่ผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติราชการและเมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความสาเร็จของงานต่อผู้ประเมิน โดยทาการ
วิเคราะห์ผลสาเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับ สาหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน
(2.5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ 10 แจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับ
การประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนตาบลอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็น
พยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(2.6) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง (ถ้ามี)
จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลก่อนนาเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
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ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผล
การปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
3. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองม่วง ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กาหนดโดยอนุโลม โดยมีช่วงคะแนนดังนี้
(3.1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90
(3.2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
(3.3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
(3.4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
(3.5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ 60
4. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(4.1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(4.2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง
(4.3) ผู้อานวยการสานัก หรือผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง สาหรับพนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชา
กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษา
ราชการแทนเป็นผู้ประเมิน
กรณีพนักงานส่วนตาบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลอื่น หรือส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่ไป
ช่วยราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอข้อมูล และความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้
ประเมินต้นสังกัด
ในกรณีพนักงานส่วนตาบลได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน
ให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตาบลผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหาร
ส่วนตาบลอื่นหรือส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่น ที่เป็นต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ 5
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา ดังนี้
(5.1) ให้นาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่นมาใช้สาหรับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจาโดยอนุโลม สาหรับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานลูกจ้างประจา หมายถึง หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้าสานักปลัด ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการสานักหรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นแล้วแต่กรณี
(5.2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา (สมรรถนะ) ให้กาหนด
สมรรถนะให้สอดคล้องกับตาแหน่งและกลุ่มตาแหน่งของลูกจ้างประจา ดังนี้

-4“ลูกจ้างประจากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ
ปฏิบัติงาน หรือ ปฏิบัติการ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ประกาศ

ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

(นายเทอดศักดิ์ อาศัยกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองม่วง

