ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 (2) (3) ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด และมาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติ คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจั งหวัดนครราชสี มา ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติ
เห็ น ชอบให้ ก าหนดการประเมิ น ผลการปฏิบั ติงานและการเลื่ อนค่ า ตอบแทนพนัก งานจ้ าง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
องค์การบริห ารส่ วนตาบลสารภี จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานจ้าง สาหรับรอบการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ( 1 เมษายน
2565 - 30 กันยายน 2565 ) โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(ก) ปริมาณผลงาน
(ข) คุณภาพผลงาน
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดสมรรถนะที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ขอแต่ล ะ
สมรรถนะ แล้ ว ให้ ป ระเมิ น พฤติก รรมที่ แสดงออกในการปฏิบัติ งานจริง ของพนั กงานจ้า งเปรีย บเทีย บกั บ
สมรรถนะ และพฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ที่ ก าหนด โดยให้ น าสมรรถนะของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่
คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดย
อนุโลม ดังนี้
พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
พนั กงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้ มีทักษะ ให้ ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ
ปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
พนั กงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้ มีทักษะ ให้ ประเมินสมรรถนะหลั ก 5 สมรรถนะ โดย
กาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
/พนักงานจ้าง...

-2พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะประจาสาย
งาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์
ท้องถิ่น โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3
ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดย
กาหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้
ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100คะแนน
ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ
85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน
ดี
ตั้งแต่ร้อยละ
75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน
พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ
65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลอาจพิจ ารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของ
ลักษณะงานและวิธีที่องค์การบริห ารส่ วนตาบลเลื อกใช้ในการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้
สาหรั บพนักงานจ้างผู้ เชี่ย วชาญพิเศษให้องค์การบริห ารส่ว นตาบลกาหนดขึ้นได้เองหรือปรับใช้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ การประเมินผลดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความสาเร็จของงาน
ผลผลิตที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ งานตามที่กาหนดไว้
ในวรรคหนึ่ง
(3) การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้
ดาเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้าง
แต่ละคนร่วมกันวางแผนและกาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความสาเร็จของ
งาน ซึ่ งพนั กงานจ้ า งผู้ นั้ น ต้ องรั บ ผิ ด ชอบในรอบการประเมิ น นั้น โดยก าหนดดัช นี ชี้วั ดหรื อหลั กฐานบ่ ง ชี้
ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทางานที่คาดหวังตาม (2) ด้วย
(ข) ในระหว่ า งรอบการประเมิ น ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต้ น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั้งคอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสาเร็จของงานที่
กาหนด
(ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการ
ต้นสังกัดพนักงานจ้างดาเนินการ ดังนี้
(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลกาหนด
(2) จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดทาบัญชีรายชื่อพนักงานจ้าง
ตามลาดับคะแนนผลการประเมิน
(3) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามลาดับคะแนนผลการประเมินให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการ
ประเมิน ก่อนที่จ ะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลเพื่อนาไปใช้ในการเลื่ อนอัตรา
ค่าตอบแทน
/และกาหนด...

-3และกาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิ นผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานกรรมการ
(2) หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไม่น้อยกว่า 2 คน
เป็นกรรมการ
(3) ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการกลั่นกรอง
การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เพื่อทาหน้าที่กลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเสนอ
ความเห็นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ต่อไป
ทั้งนี้ตงั้ แต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 25๖5 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

( นายวิเชียร แตนกระโทก )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี

