ประกาศเทศบาลตาบลบาลอ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง
ครึ่งปีแรก (ครั้งที่ 1) ประจาปีงบประมาณ 2563
…………………………………………………………………………………….
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ได้กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัด
องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น และกาหนดให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ประกาศหลั กเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในสังกัดเพื่อทราบ ก่อนเริ่ม
รอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินนั้น
ในการนี้ เทศบาลตาบลบาลอ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัด สาหรับรอบการประเมินประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตาบลบาลอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง”
2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู
และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตาบลบาลอ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
3.1.1 ให้ คานึ งถึงระบบการบริห ารผลงาน โดยมีองค์ประกอบการประเมินและ
สัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า (พนักงาน
เทศบาลที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน กาหนด ร้อยละ 50)
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน (พนักงานเทศบาล ที่อยู่ในระหว่างการ
ทดลองงาน กาหนด ร้อยละ 50)
3.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด ได้แก่

-2(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทาข้อตกลงระหว่างผู้ประเมิน
กับผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกาหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจานวนสมรรถ
นะที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจาสายงาน 3
ด้าน และสมรรถนะประจาบริหาร 4 ด้าน
3.1.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
บาลอ ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.ท.กาหนดโดยอนุโลม
3.1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.ท.กาหนดโดยอนุโลม
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
3.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 พิจารณาจาก
(1) ปริมาณผลงาน
(2) คุณภาพของงาน
(3) ประโยชน์ของงาน
- การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้นาสมรรถนะของพนักงาน
เทศบาลใช้สาหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสาหรับ
ผู้ มีทั กษะ ให้ ป ระเมิ น สมรรถนะหลั ก 5 สมรรถนะ และประเมิ นสมรรถนะประจาสายงานอย่า งน้ อย 3
สมรรถนะ เช่น เดีย วกับ พนั กงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/
ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะ
หลัก 5 สมรรถนะ โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
(4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5
ด้าน และสมรรถนะประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิด
สร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3
3.2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้
จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง

-34. ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสาเร็จ
ตามที่กาหนด
5. เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้น
สังกัดของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดาเนินการดังนี้
5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เทศบาลตาบลบาลอกาหนด
5.2 จั ดส่ ง บั ญชีร ายชื่อ ให้ ส่ ว นราชการต้ นสั งกั ดเพื่อ จัดทาบัญชีร ายชื่อ ตามล าดั บ
คะแนนผลการประเมิน
6. ส่ว นราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลาดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน
ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนาไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจา และ
เลื่อนอัตราค่าตอบแทน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
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(นายอับดุลรอเซะ เดะแอ)
นายกเทศมนตรีตาบลบาลอ

