ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
{รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 / 2564 (1 เมษายน 2564 – 3๐ กันยายน 2564)}
…………………
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559
และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 กาหนด
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2562 ลงวันที่
26 มิถุนายน 2562 นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง {รอบการประเมิน
ครั้งที่ 2/2564 (1 เมษายน 2564 - 3๐ กันยายน 2564)} ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance
Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจาก
ปริมาณผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า
(ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50
1.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.ท.กาหนดโดยอนุโลม
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จานวน
2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้

- 2 องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
การจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีการกาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงของพนักงานส่วนตาบลหรือสถานศึกษา
หรือหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่าที่ได้มีการจัดทาและกาหนดไว้
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา
3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance
Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า
(ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน
(ค) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ให้กาหนดสมรรถนะให้
สอดคล้องกับตาแหน่งและกลุ่มตาแหน่งของลูกจ้างประจาดังนี้
(1) ลูกจ้างประจากลุ่มบริการพื้นฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5
โดยกาหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
(2) ลูกจ้างประจากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5
โดยกาหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
(3) ลูกจ้างประจากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย
3 สมรรถนะเช่นเดียวกันกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดสมรรถนะ
ทีค่ าดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
3.2 ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ให้นาแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
4.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้
(ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 พิจารณาจาก
(1) ปริมาณผลงาน
(2) คุณภาพของงาน
(3) ประโยชน์ของงาน

- 3 (ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้นาสมรรถนะของ
พนักงานส่วนตาบลมาใช้สาหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสาหรับ
ผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจาสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ
เช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการในระดับ
ปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2
4.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้จัดกลุ่ม
คะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง
4.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้นาแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

(นายอรุณ สีพจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอง

