ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล
รอบการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
***************************
โดยที่ ก.อบต. ได้กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบล พ.ศ. 2558 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตําบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้วจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตําบล สําหรับรอบการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31
มีนาคม 2563) ดังนี้
1. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานส่ ว นตํ า บลให้ คํ า นึ ง ถึ ง ระบบการบริ ห ารผลงาน
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน (ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70) โดยประเมิ น ผลจากปริ ม าณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า
1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจําผู้บริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ได้แก่
2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทําข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
และค่าเป้าหมาย
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ด้าน และสมรรถนะ
ประจําบริหาร 4 ด้าน
3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนน
แต่ละระดับ ดังนี้
(๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
(๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
(๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
4. แบบประเมินผลการปฏิบั ติงาน ให้ นําแบบประเมินผลการปฏิบั ติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามที่ ก.อบต. กําหนดโดยอนุโลม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
(นายอินจันทร์ ทันวิสัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล
รอบการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
***************************
โดยที่ ก.อบต. ได้กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบล พ.ศ. 2558 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตําบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้วจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตําบล สําหรับรอบการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30
กันยายน 2563) ดังนี้
1. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานส่ ว นตํ า บลให้ คํ า นึ ง ถึ งระบบการบริ ห ารผลงาน
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน (ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70) โดยประเมิ น ผลจากปริ ม าณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า
1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจําผู้บริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ได้แก่
2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทําข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
และค่าเป้าหมาย
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ด้าน และสมรรถนะ
ประจําบริหาร 4 ด้าน
3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนน
แต่ละระดับ ดังนี้
(๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
(๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
(๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
4. แบบประเมินผลการปฏิบั ติงาน ให้ นําแบบประเมินผลการปฏิบั ติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามที่ ก.อบต. กําหนดโดยอนุโลม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
(นายอินจันทร์ ทันวิสัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว
รอบการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
***************************
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2562 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562 ข้อ 5 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
และนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามมาตรฐานทั่วไปว่าด้วยการนั้น โดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้วจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว สําหรับรอบการประเมิน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2562) ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จํานวน 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม
100 คะแนน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70
คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน
2. หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน
2) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
3) ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3. หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อํานาจและ
หน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์
2) การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคําสั่งของผู้บังคับบัญชา

-23) มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
4) การมีจิตสํานึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
5) การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6) การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม
4. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล
วอแก้ว จัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับ
ดังนี้
ระดับดีเด่น
ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐.00 ขึ้นไป
ระดับดีมาก
ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.00 ถึงร้อยละ 8๙.99
ระดับดี
ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐.00 ถึงร้อยละ 79.99
ระดับพอใช้
ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐.00 ถึงร้อยละ 69.99
ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา
5. พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว เป็นผู้ประเมินตนเองตามแบบที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
พิจารณา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

(นายอินจันทร์ ทันวิสัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว
รอบการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
***************************
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2562 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2562 ข้อ 5 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
และนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามมาตรฐานทั่วไปว่าด้วยการนั้น โดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้วจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว สําหรับรอบการประเมิน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จํานวน 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม
100 คะแนน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70
คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน
2. หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน
2) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
3) ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3. หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อํานาจและ
หน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์
2) การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคําสั่งของผู้บังคับบัญชา

-23) มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
4) การมีจิตสํานึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
5) การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6) การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม
4. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล
วอแก้ว จัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับ
ดังนี้
ระดับดีเด่น
ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐.00 ขึ้นไป
ระดับดีมาก
ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.00 ถึงร้อยละ 8๙.99
ระดับดี
ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐.00 ถึงร้อยละ 79.99
ระดับพอใช้
ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐.00 ถึงร้อยละ 69.99
ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา
5. พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว เป็นผู้ประเมินตนเองตามแบบที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
พิจารณา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2563

(นายอินจันทร์ ทันวิสัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว
รอบการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
********************
โดยที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง (ก.อบต.จังหวัดลําปาง) ในการประชุมครั้งที่
11/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบให้ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 6) ที่กําหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในช่วงการปฏิบัติงาน
แต่ละรอบการประเมิน ซึ่งจะต้องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้างในสังกัดทราบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้วจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว สําหรับรอบการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) พิจารณาจาก
1) ปริมาณผลงาน
2) คุณภาพผลงาน
3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
1.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) ให้นําสมรรถนะของพนักงาน
ส่วนตําบลมาใช้สําหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสําหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจําสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วน
ตําบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ
แล้วแต่กรณี
3) พนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจําสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์
ท้องถิ่น โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3

-22. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่มตามผลคะแนน
เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้
(๑) ดีเด่น
ตั้งแต่ร้อยละ ๙5 ถึง 10๐ คะแนน
(2) ดีมาก
ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน
(๓) ดี
ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน
(๔) พอใช้
ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน
(5) ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ใช้ตามแบบ
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 6)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

(นายอินจันทร์ ทันวิสัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว
รอบการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
********************
โดยที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง (ก.อบต.จังหวัดลําปาง) ในการประชุมครั้งที่
11/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบให้ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 6) ที่กําหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในช่วงการปฏิบัติงาน
แต่ละรอบการประเมิน ซึ่งจะต้องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้างในสังกัดทราบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้วจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว สําหรับรอบการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
(1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) พิจารณาจาก
1) ปริมาณผลงาน
2) คุณภาพผลงาน
3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
1.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) ให้นําสมรรถนะของพนักงาน
ส่วนตําบลมาใช้สําหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสําหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจําสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วน
ตําบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ
แล้วแต่กรณี
3) พนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจําสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์
ท้องถิ่น โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3

-22. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่มตามผลคะแนน
เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้
(๑) ดีเด่น
ตั้งแต่ร้อยละ ๙5 ถึง 10๐ คะแนน
(2) ดีมาก
ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน
(๓) ดี
ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน
(๔) พอใช้
ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน
(5) ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ใช้ตามแบบ
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 6)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2563

(นายอินจันทร์ ทันวิสัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว

