หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรการการเพิม่ ประสิทธิภาพและลดอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว
กรมสรรพสามิต
------------------------------------------การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของลู ก จ้ า งชั่ ว คราว
กรมสรรพสามิต มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ติดตามผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
3. ใช้ประกอบการพิจารณาจ้างต่อเนื่อง หรือเลิกจ้าง
โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
ที่กรมสรรพสามิตกาหนด ดังนี้
1) ให้มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว และให้รายงานผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือน
2) ให้นาข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว และ/หรือจากข้อมูลการ
ทา OS Matrix : Owner – Supporter Matrix ชั้น 3 ระดับบุคคลซึ่งเป็นการพิจารณาหน้าที่งานของสานัก/
กองเทียบกับประเด็นในการประเมินผลของสานัก / กองที่เลือกมาจากกรม นาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้าง
ชั่วคราวมาเป็นกรอบในการประเมินฯ ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน/ผลงาน
3) ให้ ห น่ ว ยงานก าหนดค่ า เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม
4. องค์ประกอบในการประเมินฯ มี 2 ด้าน คือ
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน/ผลงาน ร้อยละ 70
2) พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 30
5. ให้หน่วยงานดาเนินการตามแบบการประเมินฯ ที่กาหนด และ/หรือนาเครื่องมือ
อื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อช่วยให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถนาข้อมูลมาเป็นหลักฐานการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาผลการประเมินเพื่อปรับปรุง พัฒนา หรือจ้างต่อเนื่อง และ/หรือเลิกจ้าง

/6.การประเมิน...

-26. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) ระยะเวลาการประเมิน
ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่าง เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่าง เดือนมีนาคม - กรกฎาคม
กรณีลูกจ้างชั่วคราวรายใดที่เริ่มปฏิบัติงานในระหว่างรอบระยะเวลาการ
ประเมินครั้งที่ 1 และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า 45 วัน ให้ทาการ
ประเมิน ในรอบระยะเวลาการประเมินรอบต่อไป
และลูกจ้างรายใดที่เริ่มปฏิบัติงานในระหว่างรอบการประเมินครั้งที่ 2 ให้ทา
การประเมินภายในเดือนกรกฎาคม
2) ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ให้ ควบคุม ดูแ ลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว และผู้บังคับบัญชาเหนือ ขึ้นไป 1 ระดับ หมายถึง
ผู้อานวยการสานัก/กลุ่ม/ศูนย์ /เลขานุการกรม/ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคและสรรพสามิต
พื้นที่
3) ให้มีระบบการแจ้งผลการประเมินให้ลูกจ้างชั่วคราวทราบ
4) การพิจารณาผลการประเมินของลูกจ้างชั่วคราวที่มีผลการประเมินในกลุ่มที่ต้องรับ
การปรับปรุง หรือพัฒนา ให้ดาเนินการโดยคณะทางานพิจารณากลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ระดับหน่วยงาน และคณะทางานพิจารณากลั่นกรองการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของลูกจ้างชั่วคราว ระดับกรมหรือภาค โดยได้รับการ
แต่งตั้งจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
7. ผลการประเมิน มีช่วงคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
1) ดีเด่น
ช่วงคะแนน (90 - 100)
2) ดีมาก
ช่วงคะแนน (80 - 89.99)
3) ดี
ช่วงคะแนน (70 - 79.99)
4) ควรปรับปรุง ช่วงคะแนน (60 - 69.99)
5) เลิกจ้าง
ช่วงคะแนน (0 - 59.99)

/8. ให้หัวหน้า...

-38. ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับสานัก/กลุ่ม/ศูนย์/ สานักงานเลขานุการกรม/ภาค/พื้นที่
แต่งตั้งคณะทางานพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างชั่วคราว ในระดับหน่วยงานจานวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ต้องไม่เกิน 5 คน เพื่อกลั่นกรองผลการ
ประเมินฯ และจัดทารายชื่อกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน “ควรปรับปรุง”
พร้อมชี้แจงเหตุผล หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลกู จ้างชั่วคราวที่มีผลการประเมินฯ ดังกล่าวทราบ
9. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 1
ให้พิจารณาตามรายละเอียด ดังนี้
การประเมิน
ครั้งที่ 1

ดีเด่น

ดีมาก

(ช่วงคะแนน)

(90-100)

(80-89.99)

กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
กรณีที่ 3
กรณีที่ 4



กรณีที่ 5

ระดับการประเมิน
ควรปรับปรุง เลิกจ้าง
ดี
(70-79.99)

(60-69.99)

หมายเหตุ

ผลการประเมิน
จ้างต่อ

รอพิจารณา

เลิกจ้าง

(0-59.99)









ยกเว้นตาแหน่งยุบเลิก
(ให้ประเมินตามปกติ)






ถื อป ฏิ บั ติ ตามข้ อ
9.1
ถื อป ฏิ บั ติ ตามข้ อ
9.2

9.1 กรณีลูกจ้างชั่วคราวที่มีผลการประเมินฯ อยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” ให้
หน่วยงานดาเนินการตามข้อ 11
9.2 กรณีลูกจ้างชั่วคราวที่มีผลการประเมินฯ อยู่ในระดับ “เลิกจ้าง” ให้ดาเนินการ
ดังนี้
1) กรณีลูกจ้างชั่วคราวอยู่ในสังกัดสานัก /กลุ่ม/ศูนย์/สานักงานเลขานุการกรม
ให้หน่วยงานนาเสนออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบแล้ว จึงแจ้งผลการ
ประเมินฯให้ลูกจ้างชั่วคราวรับทราบ แล้วจัดทาคาสั่งเลิกจ้าง โดยมีผลตั้งแต่วันครบกาหนด 30 วัน นับ
จากวันที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้ความเห็นชอบ
2) กรณีลู กจ้างชั่ วคราวปฏิบัติง านอยู่ใ นสานัก งานสรรพสามิ ต ภาค พื้นที่ ให้
หน่วยงานนาเสนอผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคให้ความเห็นชอบผลการประเมิน ฯ แล้วจึงแจ้ง
ผลการประเมินฯให้ลูกจ้างชั่วคราวรับทราบ และให้สานักงานสรรพสามิตภาคดาเนินการจัดทาคาสั่ง
เลิกจ้างโดยมี ผลตั้งแต่วัน ครบกาหนด 30 วัน นับจากวั นที่อธิบดีหรือ ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้ความ
เห็นชอบ
หากลูกจ้างชั่วคราวรายใดไม่ลงนามรับทราบในแบบประเมินฯ ให้จัดทาบันทึกไว้
เป็นหลักฐานโดยให้ข้าราชการอย่างน้อยจานวน 2 ราย เป็นพยาน
/10.การประเมิน..

-410. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2
ให้พิจารณาตามรายละเอียด ดังนี้
การประเมิน
ครั้งที่ 2

ดีเด่น

ดีมาก

(ช่วงคะแนน)

(90-100)

(80-89.99)

กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
กรณีที่ 3
กรณีที่ 4
กรณีที่ 5



ระดับการประเมิน
ควรปรับปรุง เลิกจ้าง
ดี
(70-79.99)

(60-69.99)

หมายเหตุ

ผลการประเมิน
จ้างต่อ

รอพิจารณา

เลิกจ้าง

(0-59.99)









ยกเว้นตาแหน่งยุบเลิก
(ให้ประเมินตามปกติ)




ถือปฏิบัติตามข้อ 9.1



ถือปฏิบัติตามข้อ 9.2

10.1 กรณีลูกจ้างชั่วคราวที่มีผลการประเมินฯ อยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” ของ
หน่วยงาน ให้หน่วยงานดาเนินการตามข้อ 11
10.2 กรณีลูกจ้างชั่วคราว มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “เลิกจ้าง” หน่วยงานไม่
ต้องดาเนินการจ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายก่อน
11.กรณีลูกจ้างชั่วคราวที่มีผลการประเมินฯ อยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” ให้คณะทางาน
พิ จ ารณากลั่ น กรองการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของลู ก จ้ า งชั่ ว คราว
ระดับหน่วยงาน ทาการคัดเลือกในการกลับเข้ามาทางานใหม่ ได้อีก โดยคณะทางานฯ ดังกล่าวจะต้อง
ดาเนินการ ดังนี้
11.1 สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ และ/หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานกาหนด
หากลูกจ้างชั่วคราวผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ถือว่าลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวสามารถปฏิบัติงาน
ต่อไปได้และแจ้งผลการคัดเลือกให้ลูกจ้างชั่วคราวผูน้ ั้นทราบด้วย
11.2 หากผลการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ และ/หรือวิธีการอื่น ๆ ไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ในข้อ 11.1 ให้คณะทางานพิจารณากลั่นกรองการประเมิน ฯ นาเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายให้ความเห็นชอบก่อนแล้วแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวทราบเพื่อเลิกจ้างต่อไป
ยกเว้น กรณีลูกจ้างชั่วคราวรายใดมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง ”
ติดต่อกันสองรอบการประเมินฯให้ดาเนินการตามข้อ 12

/12.กรณี...

-512. กรณี ที่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ผ ลการประเมิ น ใน ครั้ ง ที่ 1 และครั้ ง ที่ 2 อยู่ ใ นระดั บ
“ควรปรับปรุง ”ติดต่อกันสองรอบการประเมินฯ ให้ หน่วยงานส่ง สาเนาแบบประเมินฯ เพื่อ นาเสนอ
คณะทางานพิจารณากลั่น กรองการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราว ในระดับกรมหรือภาคแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวทราบ และให้ระงับการจ้างต่อเนื่องไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้ผลสรุปจากการพิจารณาของคณะทางานฯ เป็นกรณี ๆ ไป
13. กรณีหน่วยงานใดมีลูกจ้างชั่วคราวลาออกหรือว่างลง ในระหว่างไตรมาสสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน) ให้หน่วยงานระงับการจ้างไว้ก่อน และให้จัดทาหนังสือ
เสนอเหตุผลและ/หรือความจาเป็น ที่จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวในตาแหน่งที่ว่างดังกล่าว ให้คณะทางาน
พิจารณากลั่นกรองการกาหนดอัตราลูกจ้างชั่วคราว กรมสรรพสามิตพิจารณาต่อไป
-------------------------------------------------

