ประกาศเทศบาลตาบลส่องดาว
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลตาบลส่องดาว
ประจาปีงบประมาณ 2564
-------------------------------------ด้วยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่6)พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ได้กาหนดให้นาหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจ้ า งให้ เป็ น ตามระบบการบริ ห ารผลงาน (Performance
Management) เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาศัยอานาจตามความในข้อ 39 และข้อ 41 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จั งหวัด สกลนคร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขเกี่ ย วกับ พนั ก งานจ้าง (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวัน ที่ 15
พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตาบลส่องดาว จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานจ้างในเทศบาลตาบลส่องดาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้
1. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม
2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ
เทศบาลตาบลส่องดาว กาหนดให้มีการประเมิน ดังนี้
พนักงานจ้างประเภทภารกิจ มีการประเมิน 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรง
ตามเวลาที่กาหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็น
ร้อยละ 80
1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.ท. กาหนด จานวน
5 สมรรถนะ และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนด จานวน 3 สมรรถนะ
เช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลในลักษณะเดียวกัน โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็นร้อยละ 20
พนักงานจ้างประเภททั่วไป มีการประเมิน 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรง
ตามเวลาที่กาหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็น
ร้อยละ 80
1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที ก.ท. กาหนด จานวน
5 สมรรถนะ โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็นร้อยละ 20
/2.หลักเกณฑ์และวิธีการ.........

-22. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะของพนักงานจ้างประเภทภารกิจและประเภททั่วไป ของเทศบาลตาบลส่องดาว
2.1 ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
(1) ปลัดเทศบาล เป็นประธาน
(2) หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองปลัดเทศบาล ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ
(3) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานจ้างผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ
ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อส่ ว นราชการอื่น ให้ น ายกองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือหั ว หน้าส่ ว น
ราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูล
และความเห็นเพือ่ ประกอบการประเมินของผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน
2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้ดาเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้างในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน และผู้รับการประเมินกาหนด
ข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการมอบหมายและการประเมินผลการปฏิบัติงานกาหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้
ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
สาหรับการกาหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่
อาจดาเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกาหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือ
เพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ
(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน ทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทาไหว้กับผู้รับการประเมิน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนตาแหน่ง
หรือหน้ าที่ความรั บ ผิ ดชอบ ให้ ผู้ ป ระเมิน และผู้ รับ การประเมินร่วมกันพิ จารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน ให้คาปรึกษาแนะนา ผู้รับการ
ประเมินเพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการและเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันทาการวิเคราะห์ผลสาเร็จ
ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความจาเป็นในการพัฒนา เป็นรายบุคคลด้วย
(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินแจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ/ผลการประเมิน
กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยหนึ่ง
คน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(6) ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
(ถ้ ามี ) จั ด ส่ งผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของข้าราชการในหน่ ว ยงานของตนเสนอต่ อ คณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก่อนนาเสนอต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/(7) ให้นายก.....

-3(7) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อ
พนักงาจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและ
สร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
3. ระดับผลการประเมิน
ให้นาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ
คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมิน ของแต่ละระดับ ดังนี้
(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 คะแนน
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ร้อยละ 85 คะแนน
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินน้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลตาบลส่องดาว ต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐานและ
ให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.ท.กาหนด
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายยุทธศาสตร์ ราชคา)
ปลัดเทศบาลตาบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว

