
   

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

*************************************** 

    อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่องเหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ข้อ39 (3) 
ก าหนดให้ช่วงรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้าง 

    ในการนี้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
    ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
    ข้อ 3  การประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินจากผลงาน
และคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
(ก) ปริมาณผลงาน 
(ข) คุณภาพผลงาน 
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(2)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะแล้วให้ประเมิน
พฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่ก าหนด โดย
ให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด มาใช้ส าหรับการประเมิน
พนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 

พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/
ต้องการ ในระดับ 1 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะ
หลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับพนักงานส่วนต าบลในลักษณะ
งานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดยก าหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ระดับ 2 



พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะประจ าสายงาน 3 
สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น โดยก าหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 

ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานจ้าง
มาจัดกลุ่มผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผล
การประเมิน ดังนี้ 

ดีเด่น   ตั้งแต่ร้อยละ   95  ถึง  100  คะแนน 
ดีมาก   ตั้งแต่ร้อยละ   85  แต่ไม่ถึงร้อยละ  95  คะแนน 
ดี    ตั้งแต่ร้อยละ   75  แต่ไม่ถึงร้อยละ  85  คะแนน 
พอใช้   ตั้งแต่ร้อยละ         65  แต่ไม่ถึงร้อยละ  75  คะแนน 
ปรับปรุง      น้อยกว่าร้อยละ     65  คะแนน 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอาจพิจารณาใช้แบบแนบท้ายประกาศนี้ หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและวิธีที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ ส าหรับพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้นได้เองหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความส าเร็จของงาน ผลผลิตที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

(3)   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ด าเนินการ
ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคน
ร่วมกันวางแผนและก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความส าเร็จของงานซึ่งพนักงานจ้างผู้
นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหวังตาม (2) ด้วย 

(ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงานที่ก าหนด 

(ค)  เมื่อครบรอบการประเมิน  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัด
พนักงานจ้างด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
(2)  จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามละ

ดับคะแนนผลการประเมิน 
(3)  ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการประเมิน 
ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนอัตราค่าตอบแทน 

ข้อ 4  การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 80 :  20 

ผลสัมฤทธิ์ของงานให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือตรงต่อเวลา การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ กท. ก าหนด และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ในด้านอ่ืนๆ ของพนักงานจ้าง ประกอบด้วย การลา การมาสาย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ก าหนด 

ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานนี้ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่  23  กันยายน พ.ศ.2563   

 

 
                                                   (นางขนิษฐา   ชกูลิ่น) 
                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

     

 
    
      

 

 

 

     

 


