ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)
***********************************
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีก ารประเมินผล
การปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัดเพื่อทราบ ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือ
ในช่วงเริ่มรอบการประเมินนั้น
ในการนี้ องค์การบริห ารส่ว นตำบลแห่ใต้ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัด สำหรับรอบการประเมินประจำปี
งบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
ข้อ 3 ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู
และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู
3.1.1 ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงานคุรภาพของ
งาน ความรวดเร็วหรือตรงต่อเวลา และความประหยัดและความคุ้มค่า (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในระหว่างการ
ทดลองงาน กำหนด ร้อยละ 50)
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะหลักสมรรถนะ
ประจำผู้บริหาร และมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน กำหนด ร้อยละ
50)
3.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือมร
รถนะให้เป็นไปตามหลักของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดได้แก่
/(1) การประเมิน...
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(1) การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผุ้ประเมินเกี่ยวกั บ การ
มอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย
(2) พฤติกรรมการปฏิ บ ัต ิราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ ใช้ใ นการ
ประเมิน ผลการปฏิบ ัติร าชการ ประกอบด้ว ย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้านและ
สมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน
3.1.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
แห่ใต้ ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกรพ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต. กำหนดโดยอนุโลม
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานองพนักงานจ้าง
3.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว ไปให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 พิจารณาจาก
(1) ปริมาณผลงาน
(2) คุณภาพของงาน
(3) ประโยชน์ของงาน
- การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้นำสมรรถนะของพนักงานส่วน
ตำบลมาใช้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
(1) พนักงานจ้า งทั่ว ไป ให้ประเมินสมรรถนะหลั ก 5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดั บ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการในระดับ 1
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสำหรับผู้ที่มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงาน
ส่ว นตำบลในลักษณะงานเดีย วกัน โดยกำหนดสมรรถนะที่คาดหลัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแล้วตากรณี
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
(4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจำสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยกำหนดสรรมถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3
3.2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนั กงานจ้างให้จัดกลุ่มคะแนน
ผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง
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4. ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็น ผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้ คำแนะนำและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จตามที่
กำหนด
5. เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัด
ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำเนินการ ดังนี้
5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
กำหนด
5.2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ ตามลำดับคะแนนผลการ
ประเมิน
6. ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลำดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมินก่อนที่จะเสนอผล
การประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างประจำ และเลื่อนอัตรา
ค่าตอบแทน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562

(ลงชื่อ)
(นายทองใส วงษาวุธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

