ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เอน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา
ประจําปงบประมาณ 2560
--------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสว นตําบลจังหวัด พระนครศรีอยุธ ยา ไดกําหนด
มาตรฐานทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ หลัก เกณฑแ ละวิธ ีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของพนัก งานสว นตํ า บล
ลูกจางประจําในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกาศ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ในสังกัดเพื่อทราบ
กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน นั้น
ในการนี ้ องคก ารบริห ารสว นตํ า บลโพธิ ์เ อน จึง ประกาศหลัก เกณฑแ ละวิธ ีก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา ในสังกัด สําหรับรอบการประเมิน
ประจําปงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ครึ่งปแรก ดังนี้
1. ประกาศนี้เ รีย กวา “ประกาศองคการบริห ารสว นตําบลโพธิ์เ อน เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา”
2. ประกาศนี้ใหใชบังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560
3. ประกาศนี้บังคับใชเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบล และ
ลูก จา งประจํา สังกัด องคการบริห ารสว นตําบลโพธิ์เ อน โดยใชห ลักเกณฑแ ละวิธีการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
3.1.1 ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)
โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินผลจาก
ปริมาณผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา
(พนักงานสวนตําบลที่อยูในระหวางการทดลองงาน กําหนด รอยละ 50)
(2) พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ (ร อ ยละ 30) ประกอบด ว ยการ
ประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานสวนตําบลที่อยู
ในระหวางการทดลองงาน กําหนดรอยละ 50)
3.1.2 หลักเกณฑและวิ ธีการประเมินผลสั มฤทธิ์ของงาน และพฤติ กรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด
ไดแก
(1) การประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ของงาน เป น การจั ด ทํ าขอตกลงระหว า ง
ผูประเมินกับผูรับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดย
กําหนดตัวขี้วัดผลการปฏิบัติงานและคาเปาหมาย
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวน
สมรรถนะที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจํา
สายงาน 3 ดาน และสมรรถนะประจําผูบริหาร 4 ดาน
/3.1.3 ระดับผล...

-23.1.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลโพธิ์เอน ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และ
ตองปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนแตละระดับใหเปนไปตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม
3.1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนทองถิ่นตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา
3.2.1 ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดย
มีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินผลจาก
ปริมาณผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา
(2) พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ (ร อ ยละ 30) ประกอบด ว ยการ
ประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน
3.2.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ใหกําหนดสมรรถนะให
สอดคลองกับตําแหนงและกลุมตําแหนงของลูกจางประจํา ดังนี้
(1) ลู กจ างประจํ ากลุ มบริ ก ารพื้น ฐาน ให ป ระเมิ น สมรรถนะหลั ก 5
สมรรถนะ โดยกําหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1
(2) ลูกจางประจํากลุมชางและกลุมสนับสนุน ใหประเมินสมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ โดยกําหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2
(3) ลู ก จ า งประจํ า กลุ ม สนั บ สนุ น ที่ มี ชื่ อ และลั ก ษณะงานเหมื อ น
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน
อยางนอย 3 สมรรถนะเชนเดียวกันกับขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดย
กําหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแลวแตกรณี
3.2.3 ระดั บ ผลการประเมิ น และแนวทางการประเมิ น ให นํ า แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นมาใชโดยอนุโลม
3.2.4 ส ว นราชการเสนอบั ญ ชี ร ายชื่ อ ตามลํ าดั บ คะแนนผลการประเมิน ให
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใส และเปนธรรมของ
การประเมิน กอนที่จะเสนอผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อนําไปใชในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนและคาจางประจํา
ทั้งนี้ตงั้ แตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕59

(นายภูวดล สุกาทร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เอน

