ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 / 2563 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)

………………………………………………

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 และมติ
คณะกรรมการกลางพนักงาน สวนตําบล ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 กําหนดแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของขาราชการสวนทองถิ่น ดวย คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดนครราชสีมาได
ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ
บุลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ประกอบกับคูมือ
การประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหองคการบริหารสวนตําบล ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน สวนตําบล จังหวัด นครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 กําหนดแนวทาง
การประเมินผลของพนักงานจางใหเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ท. กําหนด
องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลก าร
ปฏิบัติงานของพนักงาน สวนตําบล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
สําหรับรอบการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 256 3 - 30 กันยายน
2563) ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (
Performance
Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก
(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา
(ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน
1.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ทองถิ่นตามที่ ก.ท.กําหนดโดยอนุโลม
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอ 7 ตามประกาศฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหดาเนินการประเมินปละ 2 ครั้ง ตาม
ปงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปถัดไป
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของป
เดียวกัน
/ขอ 8 ตามประกาศ..

-2-.
ขอ 8 ตามประกาศฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหมีองคประกอบการประเมิน จานวน 2
องคประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70
คะแนน
องคประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน
ขอ 9 ตามประกาศฯ ในแตละรอบการประเมิน ใหเทศบาลนาผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาจัดกลุมตามผลคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับดีเดน ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90.00 ขึ้นไป
ระดับดีมาก ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80.00 รอยละ 89.99
ระดับดี ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70.00 รอยละ 79.99
ระดับพอใช ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60.00 รอยละ 69.99
ระดับปรับปรุง ชวงคะแนนประเมินรอยละ 59.99 ลงมา
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา
2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (
Performance
Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก
(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา
(ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30 ) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน
(ค) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ใหกําหนดสมรรถนะให
สอดคลองกับตําแหนงและกลุมตําแหนงของลูกจางประจําดังนี้
(1) ลูกจางประจํากลุมบริการพื้นฐาน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 โดยกําหนดสมรรถนะที่
คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1
(2) ลูกจางประจํากลุมชางและกลุมสนับสนุน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 โดยกําหนด
สมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2
(3) ลูกจางประจํากลุมสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนขาราชการ หรือพนักงาน
สวนทองถิ่น ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ
เชนเดียวกันกับขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดสมรรถนะ ที่คาดหวัง/
ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแลวแตกรณี
2.2 ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ใหนําแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นมาใชโดยอนุโลม
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง
3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปใหประเมินจากผลงาน
และคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีสัดสวนของงาน ดังนี้

(ก) การประเมิน...

-3(ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ 80 พิจารณาจาก
(1) ปริมาณผลงาน
(2) คุณภาพของงาน
(3) ประโยชนของงาน
(ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ 20 ใหนําสมรรถนะของพนักงานสวนตําบล
มาใชสําหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1
(2) พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ เชนเดียวกับ
พนักงานสวนตําบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ
ปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแลวแตกรณี
(3) พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
กําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2
3.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางใหจัดกลุมคะแนนผลการ
ประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง
3.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานจางตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
ประกาศ ณ วันที่

(

1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

นายชิตณรงค ขอเหนี่ยวกลาง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ

