ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
..................................................
โดยที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) กาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบล ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้าง ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิลหรือในช่วงเริ่มรอบ
การประเมิน
ดั งนั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบั ว จึ งประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง สาหรับรอบการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ดังนี้
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจ้ า งผู้ นั้ น โดยมุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานและพฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ งาน โดยมี
องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
๑.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๘๐) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
- ปริมาณผลงาน
- คุณภาพผลงาน
- ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
- การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
๑.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ ๒๐) ประกอบด้วย
- การประเมินสมรรถนะหลัก
- สมรรถนะประจาสายงาน
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด ได้แก่
๒.๑ การประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๘๐) เป็ นการจัด ท าข้ อตกลงระหว่างผู้
ประเมินราชการหรือสมรรถนะ เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการ
กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย
/๒.๒ พฤติกรรม...

- ๒ ๒.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ ๒๐)
ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลก าหนดสมรรถที่ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความส าเร็ จ ของงานและระบุ พ ฤติ ก รรมบ่ งชี้ ที่ พึ งประสงค์ ของแต่ และสมรรถนะแล้ ว ให้ ป ระเมิ น พฤติก รรมที่
แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่กาหนด โดยนา
สมรรถนะของพนักงานส่วนตาบลที่ ก.อบต. กาหนด มาใช้สาหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ)
- สมรรถนะหลั ก ๕ สมรรถนะ ให้ ใช้ส มรรถนะหลั กที่ ก.อบต. กาหนด ประกอบด้ว ย
(๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(๒) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
(๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
(๔) การบริการเป็นเลิศ
(๕) การทางานเป็นทีม
- สมรรถนะประจาสายงาน ๓ สมรรถนะ
(ให้ประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงาน เช่นเดียวกับพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลในลักษณะเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือ
ระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี)
๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตาแหน่งสาหรับผู้มีทักษะ)
- สมรรถนะหลั ก ๕ สมรรถนะ ให้ ใช้ส มรรถนะหลั กที่ ก.อบต. กาหนด ประกอบด้ว ย
(๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(๒) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
(๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
(๔) การบริการเป็นเลิศ
(๕) การทางานเป็นทีม
(ให้กาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๒)
๓. พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
- สมรรถนะหลั ก ๕ สมรรถนะ ให้ ใช้ส มรรถนะหลั กที่ ก.อบต. กาหนด ประกอบด้ว ย
(๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(๒) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
(๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
(๔) การบริการเป็นเลิศ
(๕) การทางานเป็นทีม
/สมรรถนะ...

- ๓ - สมรรถนะประจาสายงาน ๓ สมรรถนะ ได้แก่
(๑) ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
(๒) ความคิดสร้างสรรค์
(๓) สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น
(ให้กาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๓)
๔. พนักงานจ้างทั่วไป
- สมรรถนะหลั ก ๕ สมรรถนะ ให้ ใช้ส มรรถนะหลั กที่ ก.อบต. กาหนด ประกอบด้ว ย
(๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(๒) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
(๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
(๔) การบริการเป็นเลิศ
(๕) การทางานเป็นทีม
(ให้กาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑)
๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้
จัดกลุ่มคะแนนประเมินผลการประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
หลักเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต. กาหนดโดยอนุโลม
ระดับผลการประเมินแต่ละกลุ่มคะแนน แบ่งออกเป็นดังนี้
(๑) ระดับดีเด่น
(คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐ คะแนนขึ้นไป)
(๒) ระดับดีมาก (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕ คะแนน)
(๓) ระดับดี
(คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ คะแนน)
(๔) ระดับพอใช้ (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ คะแนน)
(๕) ระดับต้องปรับปรุง (คะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ ๖๕ คะแนน)
๔. แบบประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน ให้ นาแบบประเมินผลการปฏิบั ติงานของพนักงานส่ ว น
ท้องถิ่นตามที่ ก.อบต. กาหนดโดยอนุโลม
ในกรณีที่เป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐
/ทั้งนี้...

- ๔ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)
(นายหนูคล้าย คามุลนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

