ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
-------------------------------

โดยที่ ก.อบต. ได้กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พ.ศ.2558 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตาบล ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 2 5 วรรค เจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วน
ตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนตาบล
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 และมติคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตาบลจังหวัดลาปาง
ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนตาบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตาบล
จังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และมติคณะกรรมการพนักงาน ส่วน
ตาบลจังหวัดลาปาง ในการประชุมครั้งที่ 1 1/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบให้
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง สาหรับรอบการประเมิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงาน
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า (พนักงานส่วนตาบล
ที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน กาหนด ร้อยละ 50)
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน (พนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในระหว่างการทดลอง
งาน กาหนด ร้อยละ 50)
1.2 การหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด ได้แก่
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทาข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกาหนดตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย
/(2) พฤติกรรม...

-2(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจานวนสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจาสายงาน 3 ด้าน
และสมรรถนะประจาบริหาร 4 ด้าน
1.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กาหนดโดยอนุโลม
1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.กาหนดโดยอนุโลม
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงาน
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัด
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน
2.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ให้กาหนดสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ตาแหน่งและกลุ่มตาแหน่งของลูกจ้างประจาดังนี้
(1) ลูกจ้างประจากลุ่มบริการพื้นฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
กาหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
(2) ลูกจ้างประจากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5
สมรรถนะ โดยกาหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
(3) ลูกจ้างประจากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย
3 สมรรถนะเช่นเดียวกันกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดสมรรถนะ
ที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
2.3 ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ให้นาแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้
3.1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 พิจารณาจาก
(1) ปริมาณผลงาน
(2) คุณภาพของงาน
(3) ประโยชน์ของงาน
3.1.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้นาสมรรถนะของ
พนักงานส่วนตาบลมาใช้สาหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกาหนด
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
/(2) พนักงานจ้าง...

-3(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะ
ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ
เช่นเดียวกับพนักงานส่วนตาบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ใน
ระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5
สมรรถนะ โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
(4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และ
สมรรถนะประจาสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์
สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3
3.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่ม
คะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ
การให้เงินรางวัลประจาปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจาก
ราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
5. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ได้แก่
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประเมิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ประเมิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองคลัง ผู้อานวยการกองช่าง ผู้อานวยการกองการศึกษาและหัวหน้าสานักปลัด หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง
(3) ผู้อานวยการกองคลัง ผู้อานวยการกองช่าง ผู้อานวยการกองการศึกษา หัวหน้า
สานักปลัด หรือชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง ประเมิน พนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในบังคับบัญชา
6. การประเมินพนักงานส่วนตาบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี
เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน
7. กรณีการประเมินพนักงานส่วนตาบลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่
1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิม
ก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาตาม
ข้อ 4
8. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน และผู้รับการประเมินกาหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กาหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐาน
บ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
9. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับ
การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้กับผู้รับการประเมิน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนตาแหน่ง
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลง
ผลการปฏิบัติงาน ในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
/
10. ในระหว่าง...
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. ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินให้คาปรึกษาแนะนาผู้รับการ
ประเมินเพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ
ในการปฏิบัติราชการ
11. เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับ
การประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับ
การประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนตาบลอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือ
ชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว
12. ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น
(ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ก่อนนาเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
13. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ทุกประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็น
ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนตาบล
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเลขานุการ
14.
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตาบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผย
ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

(นายบุญสงฆ์ แข็งแรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม

