ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบลของพนักงานส่วนตาบล
...................................................
โดยที่ ก.ท. ได้ ก ำหนดมำตรฐำนทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรประเมิ น ผลกำร
ปฏิ บั ติ งำนของพนั ก งำนส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2558 กำหนดให้ อ งค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นต ำบลคู ข ำด ประกำศ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนตำบล ในสังกัดได้รับทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่ม
รอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน
องค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบลคูขำด จึงประกำศหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบั ติ
รำชกำรของพนักงำนส่วนตำบล สำหรับรอบกำรประเมิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนตำบลให้คำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำนคุณภำพ
ของงำน ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ
1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบั ติรำชกำร(ร้อยละ 30) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะหลั ก
สมรรถนะประจำตัวผู้บริหำร และสมรรถนะประจำสำยงำน
1.3 ข้ ำรำชกำรหรื อ พนั ก งำนส่ ว นท้ องถิ่ น ที่ อ ยู่ ระหว่ ำงทดลองปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ รำชกำรให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรในสัดส่วนแต่ละด้ำน ร้อยละ 50
2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่
2.1 กำรประเมินผลสั มฤทธิ์ของงำน เป็ นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ ประเมินกับผู้ รับกำร
ประเมิ นเกี่ ยวกั บกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิ บั ติรำชกำร โดยกำรกำหนดตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติงำนและค่ำเป้ำหมำย
2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบั ติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุ จำนวนสมรรถนะที่ใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย สมรรถนะ 5 ด้ำน สมรรถนะประจำสำยงำน 3 ด้ำน และสมรรถนะ
ประจำบริหำร 4 ด้ำน
3. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
คูขำดให้จัดกลุ่มผลกำรประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนน
แต่ละระดับให้เป็นไปตำมที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม
4. แบบประเมินผลกำรปฏิ บั ติงำน ให้ นำแบบประเมินผลกำรปฏิ บั ติงำนของพนั กงำนส่ วน
ท้องถิ่นตำมที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม
จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562
(นำยนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคูขำด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบลของลูกจ้างประจา
...................................................
โดยที่ ก.ท. ได้ ก ำหนดมำตรฐำนทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรประเมิ น ผลกำร
ปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจำ พ.ศ. 2558 กำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคูขำด ประกำศหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้ ลูกจ้ำงประจำ ในสังกัดได้รับทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือ
ในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน
องค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบลคูขำด จึงประกำศหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบั ติ
รำชกำรของลูกจ้ำงประจำ สำหรับรอบกำรประเมิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. กำรประเมิ น ผลกำรปฏิบั ติงำนของลู กจ้ำงประจำให้ คำนึงถึงระบบกำรบริห ำรผลงำน
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำนคุณภำพ
ของงำน ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ
1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบั ติรำชกำร(ร้อยละ 30) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะหลั ก
สมรรถนะประจำตัวผู้บริหำร และสมรรถนะประจำสำยงำน
2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่
2.1 กำรประเมินผลสั มฤทธิ์ของงำน เป็ นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ ประเมินกับผู้ รับกำร
ประเมิ นเกี่ ยวกั บกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิ บั ติรำชกำร โดยกำรกำหนดตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติงำนและค่ำเป้ำหมำย
2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบั ติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุ จำนวนสมรรถนะที่ใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย สมรรถนะ 5 ด้ำน สมรรถนะประจำสำยงำน 3 ด้ำน
3. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
คูขำดให้จัดกลุ่มผลกำรประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนน
แต่ละระดับให้เป็นไปตำมที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม
4. แบบประเมินผลกำรปฏิ บั ติงำน ให้ นำแบบประเมินผลกำรปฏิ บั ติงำนของพนั กงำนส่ วน
ท้องถิ่นตำมที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม
จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562
(นำยนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคูขำด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบลของพนักงานจ้าง
...................................................
โดยที่ ก.ท. ได้กำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 6) กำหนดให้องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลคูขำด ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนจ้ำงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน
องค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบลคูขำด จึงประกำศหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบั ติ
รำชกำรของพนักงำนจ้ำง สำหรับรอบกำรประเมิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงให้คำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำนของ
พนักงำนจ้ำงตำมหลักกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประกำศมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำงโดยมี
องค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำนคุณภำพ
ของงำน ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ
1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร(ร้อยละ 20) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจำสำยงำน โดยให้เป็นไปตำมประกำศมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำงที่ ก.กลำง กำหนด ได้แก่
2.1 กำรประเมินผลสั มฤทธิ์ของงำน เป็ นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ ประเมินกับผู้ รับกำร
ประเมิ นเกี่ ยวกั บกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิ บั ติรำชกำร โดยกำรกำหนดตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติงำนและค่ำเป้ำหมำย
2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบั ติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุ จำนวนสมรรถนะที่ใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ที่พนักงำนจ้ำงต้องได้รับ
กำรประเมิน และสมรรถนะประจำสำยงำน อย่ำงน้อย 3 สมรรถนะ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมประกำศมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง โดยใช้รูปแบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมที่ ก.กลำง กำหนด
3. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
คูขำดให้จัดกลุ่มผลกำรประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนน
แต่ละระดับให้เป็นไปตำมที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม
4. แบบประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ งำน ให้ น ำแบบประเมินผลกำรปฏิ บั ติงำนของพนั กงำนจ้ ำง
ท้องถิ่นตำมที่ ก.ท. กำหนดโดยอนุโลม
จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562
(นำยนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคูขำด

