บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ โทร. 073 - 719764
ที่ ปน 71501 / วันที่ 26 มีนาคม ๒๕64
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
เรื่องเดิม
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 962 ลงวันที่ 31 มีน าคม
2559 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง เป็นประเภทตามลักษณะงาน
และหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ที่ ปน 0023.2/ว7223 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 แจ้ง
เวียนเอกสารที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติง านของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีหลักการเป็นไปตามข้อ 20 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 และประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และตามที่ได้มีห นัง สือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 16 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลั กษณะงาน และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
ปั ตตานี (ก.อบต. จั งหวั ดปั ต ตานี ) เรื่อ ง มาตรฐานเกี่ ยวกั บ พนั ก งานจ้ างฉบั บ ที่ 6 ลงวั น ที่ 19 ธั น วาคม 2559
กำหนดให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง นั้น
ข้อเท็จจริง
งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ได้ดำเนินการสำรวจพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดที่ต้องใช้แบบประเมินดังกล่าวข้างต้น ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก
(1 ตุ ล าคม 2563– 31 มี น าคม 2564) มี พ นั ก งานส่ ว นตำบลจำนวน 11 คน และพนั ก งานจ้ า งจำนวน 8 คน
ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเป็น รูปแบบใหม่และ ผู้ที่ประเมินจะต้องรับทราบวิธีการตัวชี้วัดในแบบประเมินดังกล่าว
เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินในแต่ละตำแหน่งและสายงาน
ข้อระเบียบ
3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.2 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 962 ลงวันที่ 31 มีนาคม
2559 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน
3.3 หนั งสื อสำนั กงานส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ นจั งหวัดปั ตตานี ที่ ปน 0023.2/ว7223 ลงวั น ที่
25 เมษายน 2559
3.4 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 16 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะ
งาน
3.5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จังหวัดปัตตานี) เรื่องมาตรฐาน
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559

-2ข้อพิจารณาและเสนอแนะ
เพื่อให้การปฏิบัติ งานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ บรรลุตามวัตถุประสงค์
งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด จึงร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
มีรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารที่แนบมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวคอรีเยาะ วามิง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น.................................................................................................................

(นายประศิษ ขวัญแก้ว)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ........................................................................................

(นางฮุซนี ดือเร๊ะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
 อนุมัติตามที่เสนอ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................................................................................................

(นางฮุซนี ดือเร๊ะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ปฏิบตั ิหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก)
------------------------------โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่ วนตำบลในสังกัดเพื่อทราบทั่วกันก่อน
เริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูให้คำนึงถึงระบบ
การบริ ห ารผลงาน (Performance Management) โดยมี อ งค์ ป ระกอบการประเมิ น และสั ด ส่ ว นคะแนน
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน
ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า
1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน
1.3 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการในสัดส่วนแต่ละด้านร้อยละ 50
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่
2.1 การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน เป็ น การจั ด ทำข้ อ ตกลงระหว่ างผู้ ป ระเมิ น กั บ ผู้ รั บ
การประเมิน เกี่ย วกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจ กรรมในการปฏิบั ติราชการ โดยกำหนดตั วชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย
2.2 พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ราชการหรือ สมรรถนะ เป็ น การระบุ จ ำนวนสมรรถนะที่ ใช้ ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน
และสมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน
3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
กระหวะ ให้ จัด กลุ่ม คะแนนผลการประเมิ น เป็ น 5 ระดั บ ได้ แก่ ดี เด่ น ดีม าก ดี พอใช้ และต้อ งปรับ ปรุ ง
โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดโดยอนุโลม

/4. แบบประเมิน...

-24. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ ว นตำบลกำหนดโดยอนุ โ ลม ตามตั ว อย่ า งมี ร ายละเอี ย ดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

(นางฮุซนี ดือเร๊ะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
รอบการประเมิน

 ครั้งที่ 1
 ครัง้ ที่ 2

1 ตุลาคม .......... ถึง 31 มีนาคม ..........
1 เมษายน ……… ถึง 30 กันยายน ..........

ข้อมูลประวัติส่วนตัว
ผู้รับการประเมิน
ชื่อ – นามสกุล น.ส.แสนดี ขยันยิ่ง
ประเภทตำแหน่ง วิชาการ
ผู้ประเมิน
ชื่อ – นามสกุล นายยอด ยิ่งยศ

ตำแหน่ง (ชื่อตำแหน่งในสายงาน) นักทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งเลขที่ xx-x-xx-xxxx-xxx

ระดับตำแหน่ง ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานปลัด

ตำแหน่ง (ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน) หัวหน้าสำนักปลัด

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
เป้าหมาย (3)

1.จั ด ทำคู่ มื อ การประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล
เพื่ อ ใช้ ใน ก ารป ระ เมิ น ผ ล
การปฏิบัติงานของข้าราชการ
2.การจั ด ทำคำสั่ ง เลื่ อ นขั้ น
เงิ น เดื อ น ข้ า รา ช ก า รแ ล ะ
ลูกจ้ างประจำประจำปี ครั้ง ที่
2 แล้วเสร็จภายในกำหนด
3 .ก า ร จั ด ท ำ ฐ า น ข้ อ มู ล
อัตรากำลังเป็นปัจจุบัน

ฯลฯ
น้ำหนักรวม

30

20

20

70

3

1

2

3

3.5

2

2.5

1

1.5

3

0.5

2

ประโยชน์
(10)
2.5

1

1.5

(5)

เชิง
ประโยชน์
(6)

0.5

เชิงคุณภาพ

คุณภาพ
(9)
2.5

เชิง
ปริมาณ
(4)

1.5

(2)

ปริมาณ
(8)
0.5

โครงการ/งาน/กิจกรรม
(1)

น้ำ
หนัก

ผลการปฏิบัติงาน (7)

4

รวมคะแนน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(11)
= (8)+(9)
+(10)

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)
= (2) x (11)
10

จำนวน
1
เล่ม

เนื้อหา
ถูกต้อง
และสมบูรณ์

ผู้บริหารและ
ข้าราชการใช้
เป็นแนวทาง
การประเมินฯ

x

x

x

8.5

25.50

ครอบคลุม
และ
ครบถ้วน

คำสั่ง
ถูกต้องและ
ทันกำหนด

เพื่อใช้เป็น
ข้อมูล
การบริหาร
งานบุคคล

x

x

x

8.5

17

ครอบคลุม
และ
ครบถ้วน

ถูกต้อง และ เพื่อใช้วางแผน
ทันสมัย
อัตรากำลัง

x

8

16

x

x
คะแนนที่ได้

58.50

เหตุผลที่ทำให้
งานบรรลุ/
ไม่บรรลุเป้าหมาย
(13)
-เนื้อหาสมบูรณ์
เข้าใจง่าย
-เป็นประโยชน์
ต่อการประเมิน
-ถูกต้องครบถ้วน
-ภายในเวลาที่
กำหนด
-ถูกต้อง แต่ข้อมูล
ไม่ทันสมัย

-2ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

น้ำหนัก
(2)

ระดับที่
ระดับที่
คาดหวัง/
ประเมินได้
ต้องการ
(4)
(3)

คะแนน
ที่ได้
(5)

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม
ที่ผู้รับการประเมินแสดงออก
(7)

สมรรถนะหลัก (สำหรับทุกประเภท)
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5 การทำงานเป็นทีม

4
4
4
4
4

3
2
2
2
2

3
3
3
2
3

4
5
5
4
5

3.20
4
4
3.20
4

-ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-ไม่มีอคติในการทำงาน ยึดมั่นในหลักการ
-เข้าใจและเชื่อมโยงระบบงานได้ดี
-เต็มใจตอบข้อสงสัย
-รับฟังความเห็นของผู้อื่น

สมรรถนะประจำสายงานงาน (อย่างน้อย 3 สมรรถนะ)
1. การคิดวิเคราะห์
2. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3. การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก

3
4
3

2
2
2

2
2
2

4
4
4

2.40
3.20
2.40

-คิดอย่างเป็นระบบ
-งานละเอียดรอบคอบ
-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

น้ำหนักรวม

30

คะแนนรวม

26.40

-3สรุปผลการประเมิน
คะแนน (ร้อยละ)
(2)

ผลการประเมิน (ร้อยละ)
(3)

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

70

58.50

2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

30

26.40

100

84.90

คะแนนรวม

หมายเหตุ

ระดับผลการประเมิน
 ดีเด่น
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง

(ร้อยละ 90 ขึ้นไป)
(ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90)
(ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80)
(ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70)
(ต่ำกว่าร้อยละ 60)

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน /
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)

วิธีการพัฒนา
(2)

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
(3)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(4)

การบริการเป็นเลิศ

สอนงานจากพนักงานภายในหน่วยงาน
ที่มีสมรรถนะด้านนี้สูง

ขณะปฏิบัติงาน/ช่วงเวลาพัก

ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2

-4ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ทำข้อตกลง) น.ส.แสนดี ขยันยิ่ง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้เลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อขอรับการ
ประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมิน (ผู้รับข้อตกลง) ในการกำหนดน้ำหนักและเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้งกำหนดน้ำหนักสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงานงานในแต่ละสมรรถนะ พร้อมลงชื่อรับทราบ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกันตั้งแต่เริ่มระยะการประเมิน

ลงชื่อ 00000

แสนดี0000 (ผู้รับการประเมิน)

(น.ส.แสนดี ขยันยิ่ง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วันที่.......................................................

ลงชื่อ

000ยอด ยิ่งยศ000 (ผู้ประเมิน)

(นายยอด ยิ่งยศ)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่..........................................................

ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคลแล้ว

ลงชื่อ00000

แสนดี0000

(ผู้รับการประเมิน)

(น.ส.แสนดี ขยันยิ่ง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วันที่ .................................................................

 ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมิน
ได้ลงนามรับทราบแล้ว

ลงชื่อ.

000ยอด ยิ่งยศ000 (ผู้ประเมิน)

(นายยอด ยิ่งยศ)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ .................................................................

 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่.............................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี........................................................ เป็นพยาน
ลงชื่อ .............................................พยาน
(...................................................)
ตำแหน่ง.................................................
วันที่ ......................................................

-5ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้ .......................................................................................
............................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..........
วันที่ ...............................................................

ส่วนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 เห็นชอบตามผลคะแนนที่ผู้ประเมินเสนอ
 มีความเห็นต่าง ดังนี้ ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับ...................คะแนน
ลงชื่อ......................................................
(..........................................................)
ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่ ............................................................

ส่วนที่ 8 ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เห็นด้วยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับ...................คะแนน
ลงชื่อ....................................................
(…………………..……………………….)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...............
วันที่ ........................................................

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเงื่อนไขการพิจารณา
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง)
------------------------------โดยที่ มีหนั งสื อสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 16 ลงวันที่ 20 ตุ ลาคม
2559 เรื่อง การประเมิน ผลการปฏิบัติง านของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในระบบจำแนก
ตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จังหวัดปัตตานี) เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับพนักงานจ้างฉบับที่ 6 ลงวันที่ 19
ธันวาคม 2559 ให้ยกเลิกความในข้อ 31 ข้อ 39 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี
(ก.อบต.จังหวัดปัตตานี) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
และข้ อ 41 ของประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตำบลจั ง หวั ด ปั ต ตานี (ก.อบต.จั ง หวั ด ปั ต ตานี )
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ความดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ จะพิจารณาออกคำสั่ง เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้ว
มาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ได้ป ฏิ บัติ งานตามหน้าที่ ข องตนด้ วยความสามารถและความอุ ตสาหะจนเกิ ดผลดี หรื อ
ความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดี
2. ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา
ให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่ง
หน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดผิดลหุโทษ
3. ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันควร
4. ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 เดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้ง ของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ไม่เกิน 23 วัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้
4.1. ลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไม่เกิน 120 วัน
4.2. ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
4.3. ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกิน 60 วันทำการ

/4.4.ลาป่วย....

-24.4. ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิ บัติหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับ
จากการปฏิบัติงานตามหน้าที่
4.5. ลาพักผ่อน
4.6. ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึก
วิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
การนับจำนวนวันลาไม่เกิน 23 วัน สำหรับลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวันทำการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิ นผลการปฏิบั ติงานของพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกระหวะ สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2564
- 30 กันยายน 2564) เป็นต้นไป ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะใน
การปฏิบัติงาน โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
a) ปริมาณผลงาน
b) คุณภาพของงาน
c) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
d) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติง าน (ร้อยละ 20) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์
ของแต่ละสมรรถนะ
2. หลัก เกณฑ์ และวิธี การประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ของงาน และพฤติ กรรมการปฏิ บัติ ง านหรื อ
สมรรถนะ ให้นำสมรรถนะของพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด
มาใช้สำหรับ การประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ประกอบด้วย
2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน ซึ่งการประเมินจะครอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความสำเร็จของงาน ผลผลิตที่
คาดหวังจากการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน
2.2.1. พนัก งานจ้างทั่ วไป ให้ ประเมิ นสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนด
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการในระดับ 1
2.2.2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ
ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับ
พนักงานส่วนตำบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการ แล้วแต่กรณี

/3.ระดับผลการประเมิน...

-33. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
กระหวะ ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 คะแนน
ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 85 ถึง 95 คะแนน
ดี
ตั้งแต่ร้อยละ 75 ถึง 85 คะแนน
พอ ใช้ตั้งแต่ร้อยละ 65 ถึง 75 คะแนน
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน
เกณฑ์ค ะแนนแต่ละระดับเป็ นไปตามที่ ค ณะกรรมการกลางพนั กงานส่วนตำบล (ก.อบต.)
กำหนดโดยอนุโลม
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติง านของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดโดยอนุโลม ตามตัวอย่าง รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

(นางฮุซนี ดือเร๊ะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนังงานจ้าง
รอบการประเมิน

 ครั้งที่ 1
 ครัง้ ที่ 2

1 ตุลาคม …………. ถึง 31 มีนาคม …………
1 เมษายน …………. ถึง 30 กันยายน …………

ข้อมูลประวัติส่วนตัว
ผู้รับการประเมิน
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทตำแหน่ง พนักงานจ้าง................
ตำแหน่งเลขที่ ภ/จ xx-xxx
สังกัด (ส่วนราชการ)
ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หมายถึง หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี)
ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง (ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน)

ตำแหน่ง ........................

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
เป้าหมาย (3)

ฯลฯ
น้ำหนักรวม

80

คะแนนที่ได้

2

3

1

2

3

3.5

1

2.5

3

1.5

2

0.5

1

ประโยชน์
(10)
2.5

(8)

1.5

เชิงประโยชน์
(6)

0.5

เชิงคุณภาพ
(5)

คุณภาพ
(9)
2.5

เชิงปริมาณ
(4)

ปริมาณ
1.5

น้ำ
หนัก
(2)

0.5

โครงการ/งาน/กิจกรรม
(1)

ผลการปฏิบัติงาน (7)

ผลสัมฤทธิ์
รวมคะแนนผล
ของงาน
การปฏิบัติงาน
(12)
(11)
= (2) x
= (8)+(9)
(11)
+(10)
4
10

เหตุผลที่ทำให้งาน
บรรลุ/
ไม่บรรลุเป้าหมาย
(13)

-2ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) (ร้อยละ 20) (สำหรับทุกประเภท = ภารกิจ/ทั่วไป)
ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

ระดับที่
ระดับที่ คะแนน
น้ำหนัก คาดหวัง/
ประเมินได้ ที่ได้
(2)
ต้องการ
(4)
(5)
(3)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็นเลิศ
5 การทำงานเป็นทีม

3
3
3
3
2

1
1
1
1
1

สมรรถนะประจำสายงานงาน (อย่างน้อย 3 สมรรถนะ)
1. การคิดวิเคราะห์
2. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3. การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก

2
2
2

1
1
1

น้ำหนักรวม

20

คะแนนรวม

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณ์/พฤติกรรม
ที่ผู้รับการประเมินแสดงออก
(7)

-3สรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน
(1)

คะแนน (ร้อยละ)
(2)

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน

80

2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

20

คะแนนรวม
ระดับผลการประเมิน
 ดีเด่น
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง

ผลการประเมิน (ร้อยละ)
(3)

หมายเหตุ

กรณีเศษ เกิน 0.5 ให้ปัดเป็นจำนวนเต็ม

100

( เช่น
87.51 ปัดเป็น 88
แต่ถ้าเป็น 87.50 ก็เท่ากับ 87.50)

(ร้อยละ 95 ถึง 100 คะแนน)
(ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95)
(ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85)
(ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75)
(น้อยกว่า 65) (ร้อยละ)

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน /
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)

วิธีการพัฒนา
(2)

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
(3)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(4)

-4ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ทำข้อตกลง) ............................................................. ประเภทตำแหน่ง พนักงานจ้าง.....................ตำแหน่ง ..................... .................... ได้เลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยร่วมกับผู้ประเมิน (ผู้รับข้อตกลง) ในการกำหนดน้ำหนักและเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้งกำหนดน้ำหนักสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำ
สายงานงานในแต่ละสมรรถนะ พร้อมลงชื่อรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกันตั้งแต่เริ่มระยะการประเมิน

0000 (ผู้รับการประเมิน)

ลงชื่อ 00000
(

ลงชื่อ

)

000
(

ตำแหน่งผู้รับประเมิน
วันที่.......................................................

000 (ผู้ประเมิน)
)

ตำแหน่งผู้ประเมิน
วันที่..........................................................

ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคลแล้ว

ลงชื่อ00000
(

0000

(ผู้รับการประเมิน)

)

ตำแหน่งผู้รับประเมิน
วันที่ .................................................................

 ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมิน
ได้ลงนามรับทราบแล้ว
ลงชื่อ.

000 (ผู้ประเมิน)
(

)

ตำแหน่งผู้ประเมิน
วันที่ .................................................................

 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่.............................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี........................................................ เป็นพยาน
ลงชื่อ .............................................พยาน
(...................................................)
ตำแหน่ง.................................................
วันที่ ......................................................

-5ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)

ส่วนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้ .......................................................................................
............................................................................................................................

 เห็นชอบตามผลคะแนนที่ผู้ประเมินเสนอ
 มีความเห็นต่าง ดังนี้ ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับ...................คะแนน

ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)

ลงชื่อ......................................................
(..........................................................)
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนผู้ประเมิน (เช่น หัวหน้าสำนักปลัด อบต. /ปลัด อบต.แล้วแต่กรณี)
ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่ ...............................................................
วันที่ ............................................................
ส่วนที่ 8 ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 เห็นด้วยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับ...................คะแนน
ลงชื่อ....................................................
(…………………..……………………….)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...............
วันที่ ........................................................

แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
รอบการเลื่อนค่าตอบแทนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ส่วนที่ 1 ชื่อ-นามสกุลของผู้รับการประเมิน
(ชื่อ-สกุล)

(ตำแหน่ง)

(พนักงานจ้างประเภท)

สังกัด

ค่าตอบแทนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 :

บาท

ส่วนที่ 2 คะแนนผลการปฏิบัติงาน
รอบการประเมิน
ระดับการ
ดีเด่น
ประเมิน
ครั้งที่
ครั้งที่ 1 คะแนน ร้อยละ
ครั้งที่ 2 คะแนน ร้อยละ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการลา มาสาย และขาดราชการ
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7

ขาดราชการ
มาสาย
ลากิจ/ลาไปต่างประเทศ
ลาป่วย
ลาอุปสมบท/พิธีฮัจย์
ลาคลอดบุตร
กรณีอื่นๆ (ระบุ)
รวม

รอบการประเมินครั้งที่ 1
ครั้ง
วัน

รอบการประเมินครั้งที่ 2
ครั้ง
วัน

/ส่วนที่ 4.....

-2ส่วนที่ 4 ข้อมูลการลงโทษทางวินัย/อาญา
ในรอบปีที่ผ่านมา
ถูกลงโทษทางวินัย หรืออาญา ฐานความผิด
....................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

 ภาคทัณฑ์

 ตัดค่าตอบแทน  ลดค่าตอบแทน  ไล่ออก  คดีอาญา

ส่วนที่ 5 ความเห็นของผู้ประเมิน (หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่ละกรณี)
การเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา ( 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
 ควรเลื่อนค่าตอบแทนได้ร้อยละ.......................(ไม่เกินร้อยละ 6ของฐานค่าตอบแทน)
โดยมีระดับผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
 ไม่ควรเลื่อนค่าตอบแทน (ระดับพอใช้และระดับปรับปรุง)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนค่าตอบแทน (รวมถึงกรณีไม่เลื่อนค่าตอบแทน โดยระบุเหตุผลให้ชัดเจน)
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)................................................ ผู้ประเมิน
(.................................................)
ตำแหน่งผู้ประเมิน
วันที่ ...................................................

/ส่วนที่ 6......

-3ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ (ถ้ามี)
การเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา ( 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
 เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ประเมินข้างต้น
 มีความเห็นแตกต่างจากผู้ประเมิน ดังนี้ (ให้ระบุเหตุผลประกอบให้ชัดเจน)
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)................................................
(.................................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่ ...................................................
ส่วนที่ 7 มติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
การเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมา ( 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
 เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ประเมินข้างต้น
 มีความเห็นแตกต่างจากผู้ประเมิน ดังนี้ (ให้ระบุเหตุผลประกอบให้ชัดเจน)
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ควรเลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ.......................................

(ลงชื่อ)................................................ ประธานกรรมการ ฯ
(.................................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่ ...................................................

/ส่วนที่ 8.....

-4ส่วนที่ 8 ความเห็นนายยกองค์การบริหารส่วนตำบล
การเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมา ( 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
 มีความเห็นแตกต่างกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ให้ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ.......................................

(ลงชื่อ)................................................
(.................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...........
วันที่ ...................................................

