ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสกลนคร ได้กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดเพื่อทราบ ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
นั้น
ในการนี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลศรี วิ ชั ย จึ ง ประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างในสังกัด สาหรับรอบการประเมินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง”
2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล รวมถึงพนักงานครู อบต.ด้วย
3.1.1 ให้คานึงถึง ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมี
องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) ผลสั มฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อ ยกว่ าร้อยละ 70) โดยประเมิน ผลจากปริมาณ
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า (พนักงานส่วน
ตาบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองงานกาหนดร้อยละ 50)
(2) พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ (ร้ อ ยละ 30) ประกอบด้ ว ยการประเมิ น
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน (พนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในระหว่างการ
ทดลองงานกาหนดร้อยละ 50)
3.1.2 หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน และพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ
ราชการหรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด ได้แก่
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทาข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกาหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย

-2(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจานวนสมรรถนะ ที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจาสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจาบริหาร 4 ด้าน
3.1.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีวิชัย ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กาหนดโดยอนุโลม
3.1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต. กาหนดโดยอนุโลม
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
3.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ให้ประเมิน จากผลงานและคุ ณลักษณะในการปฏิบัติง านของพนั กงานจ้างผู้ นั้น โดยมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ข องงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้
3.2.1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 พิจารณาจาก
(1) ปริมาณผลงาน
(2) คุณภาพของงาน
(3) ประโยชน์ของงาน
3.2.1.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้นาสมรรถนะของ
พนักงานส่วนตาบลมาใช้สาหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
กาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสาหรับ ผู้มี
ทักษะ ให้ ประเมิ นสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมิ นสมรรถนะประจ าสายงานอย่ างน้ อย 3 สมรรถนะ
เช่นเดียวกับพนักงานส่วนตาบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการในระดับ
ปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
(4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5ด้าน และ
สมรรถนะประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้ แ ก่ ความเข้ า ใจพื้ น ที่ แ ละการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์
เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3
3.2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่ม
คะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง
4. ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญ ชาชั้นต้นซึ่ง เป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสาเร็จตามที่กาหนด

-35. เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัด
ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดาเนินการดังนี้
5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย
กาหนด
5.2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดทาบัญชีรายชื่อ ตามลาดับคะแนนผล
การประเมิน
6. ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลาดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน ก่อนที่ จะเสนอผล
การประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนาไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจา และเลื่อนอัตรา
ค่าตอบแทน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

(นายวิทยา กาสุริย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย

