ประกาศองคการบริหารสวนตำบลปอน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล
พนักงานครู และพนักงานจ&าง ประจำป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
..........................................................
ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสวนตำบลจั ง หวั ด นาน เรื่ อ ง หลั ก เกณฑและวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล พ.ศ. 2558 และแก*ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนาน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน
2562 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนาน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ*าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 กำหนดให*ภายในรอบการประเมินของทุกป> ให*องคการบริหารสวน
ตำบลประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำให*พนักงานสวนตำบล พนักงานครู และ
พนักงานจ*าง ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน นั้น
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลปอน จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานสวนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม
2564 – 31 มีนาคม 2565) ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล
1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล ให*คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน
(Performance Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปPน 2 สวน ได*แก
1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให*มีสัดสวนน้ำหนักไมน*อยกวาร*อยละ 70 โดยประเมินผลจาก
การปฏิบัติงานตามปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือ
ความคุ*มคาของการใช*ทรัพยากร แล*วแตกรณี
ให*กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร*อมกับการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไมน*อยกวา 2 ผลงาน
ตอครั้ง
1.1.2 พฤติ กรรมการปฏิ บั ติ ราชการหรือสมรรถนะ ให* มีสั ด สวนน้ ำหนั กร*อยละ 30 ให*
ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบลกำหนด ได*แก
กรณีตำแหนงประเภทบริหารท*องถิ่น และตำแหนงประเภทอำนวยการท*องถิ่นให*ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด*วย สมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำผู*บริหาร จำนวน 4 สมรรถนะ
กรณี ต ำแหนงประเภทวิ ช าการและตำแหนงประเภททั่ ว ไป ให* ป ระเมิ น สมรรถนะ
ประกอบด*วย สมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไมน*อยกวา 3 สมรรถนะ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู
2.1 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานครู ให* มี อ งคประกอบการประเมิ น 2
องคประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน
ประเมินจาก
1.1 ด*านการจัดการเรียนการสอน
45 คะแนน
1.2 ด*านการบริหารจัดการชั้นเรียน
10 คะแนน
1.3 ด*านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
10 คะแนน
/1.4 งานอื่น...

-21.4 งานอื่นที่ได*รับมอบหมาย
5
คะแนน
(โครงการ/งาน/กิ จกรรมในการปฏิ บั ติร าชการ นอกเหนื อจากหั ว ข*อทั้ ง 3 ด* าน โดย
จัดทำเปPนข*อตกลงระหวางผู*ประเมินกับผู*รับการประเมิน จำนวน 1 โครงการ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด ผลการ
ปฏิบัติงาน และคาเปXาหมาย)
องคประกอบที่ 2 การประเมิ น การปฏิ บั ติ ต นในการรั ก ษาวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน ประเมินจาก
2.1 มีความซื่อสัตย สุจริต รักษาประโยชนสวนรวม ไมอาศัยหรือยินยอมให*ผู*อื่นใช*อำนาจหน*าที่
ของตน เพื่อแสวงหาผลประโยชน
5 คะแนน
2.2 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคำสั่งของผู*บังคับบัญชา
5 คะแนน
2.3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาให*แกทางราชการ
5 คะแนน
2.4 มีจิตสำนึก มุงบริการตอกลุมเปXาหมายผู*รับบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ
5 คะแนน
2.5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
5 คะแนน
2.6 การรักษาภาพลักษณและความสามัคคีในองคกร ชุมชนและสังคม
5 คะแนน
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ&าง
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ*าง ให*ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะใน
การปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานจ* า งผู* นั้ น โดยมุ งเน* น ผลสั ม ฤทธิ์ ของงานและพฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ งาน โดยมี
องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปPน 2 สวน ได*แก
3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมน*อยกวาร*อยละ 80) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลาที่ กำหนด และความประหยัดหรือความคุ*มคาของการใช*
ทรัพยากร
3.1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร*อยละ 20) โดยให*นำสมรรถนะของพนักงานสวน
ตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบลกำหนด มาใช*สำหรับการประเมินพนักงานจ*างโดยอนุโลม
3.2 หลั ก เกณฑและวิ ธี การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน และพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ งานหรื อ
สมรรถนะ ให*เปPนไปตามหลักเกณฑที่ ก.อบต. กำหนด ได*แก
3.2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปPนการจัดทำข*อตกลงระหวางผู*ประเมินกับผู*รับ
การประเมิน เกี่ยวกับ การมอบหมายโครงการ/งาน/กิ จกรรมในการปฏิบั ติงาน โดยการกำหนดตัวชี้วัด ผลการ
ปฏิบัติงาน และคาเปXาหมาย
3.2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปPนการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช*
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.2.2.1 พนักงานจ*างตามภารกิจไมรวมถึงพนักงานจ*างตามภารกิจสำหรับผู*มีทักษะ ให*
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอยางน*อย 3 สมรรถนะ เชนเดียวกับพนักงาน
สวนตำบลในลักษณะเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต*องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการ
แล*วแตกรณี
3.2.2.2 พนั ก งานจ* า งตามภารกิ จ กำหรั บ ผู* มี ทั ก ษะ ให* ป ระเมิ น สมรรถนะหลั ก 5
สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต*องการ ในระดับ 2
/4. ระดับ...

-34. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4.1 พนักงานสวนตำบล
ในแตละรอบการประเมิ น ให* อ งคการบริ ห ารสวนตำบลนำผลคะแนนการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน มาจัดกลุมตามผลคะแนนเปPน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช* และต*องปรับปรุง โดยมีชวงคะแนน
ประเมินของแตละระดับ ดังนี้
(1) ระดับดีเดน ต*องมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตร*อยละ 90 ขึ้นไป
(2) ระดับดีมาก ต*องมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตร*อยละ 80 แตไมถึงร*อยละ 90
(3) ระดับดี ต*องมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตร*อยละ 70 แตไมถึงร*อยละ 80
(4) ระดับพอใช* ต*องมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตร*อยละ 60 แตไมถึงร*อยละ 70
(5) ระดับต*องปรับปรุง ต*องมีชวงคะแนนประเมินต่ำกวาร*อยละ 60
4.2 พนักงานครู
ในแตละรอบการประเมิน ให*องคการบริหารสวนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาจัดกลุมตามผลคะแนนเปPน 5 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับดีเดน ชวงคะแนนประเมินตั้งแตร*อยละ 90.00 ขึ้นไป
(2) ระดับดีมาก ชวงคะแนนประเมินตั้งแตร*อยละ 80.00 – ร*อยละ 89.99
(3) ระดับดี ชวงคะแนนประเมินตั้งแตร*อยละ 70.00 – ร*อยละ 79.99
(4) ระดับพอใช* ชวงคะแนนประเมินตั้งแตร*อยละ 60.00 – ร*อยละ 69.99
(5) ระดับปรับปรุง ชวงคะแนนประเมินร*อยละ 59.99 ลงมา
4.3 พนักงานจ*าง
ในแตละรอบการประเมิ น ให* อ งคการบริ ห ารสวนตำบลนำผลคะแนนการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ งานของพนั กงานจ*าง มาจัด กลุ มตามผลคะแนนเปPน 5 ระดั บ คือ ดี เดน ดี มาก ดี พอใช* ปรับปรุง โดย
กำหนดชวงคะแนนประเมินของแตละระดับผลการประเมิน ดังนี้
ดีเดน ตั้งแตร*อยละ
95 ถึง 100 คะแนน
ดีมาก ตั้งแตร*อยละ
85 แตไมถึงร*อยละ 95 คะแนน
ดี ตั้งแตร*อยละ
75 แตไมถึงร*อยละ 85 คะแนน
พอใช* ตั้งแตร*อยละ
65 แตไมถึงร*อยละ 75 คะแนน
ปรับปรุง น*อยกวาร*อยละ 65
คะแนน
5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให*เปPนไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตำบลกำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร)
นายกองคการบริหารสวนตำบลปอน

