
 
 

  

 

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564     

.................................  
 
อาศัยอ านาจตามมาตรา  26 วรรคเจ็ด  มาตรา 17 (4) (5)  และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ประกอบกับคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลในการประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานจ้างปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานจ้างในสังกัดทราบโดยทั่วกันภายในเดือนกันยายนของทุกปี  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส าหรับรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 
2564) และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)    

ข้อ 3 ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน  โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  

    3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
ประเมินผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

          3.1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบ ดังนี้  

                   (ก) ปริมาณผลงาน 
                   (ข) คุณภาพผลงาน 
                   (ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
                   (ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
          3.1.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) ประกอบด้วย การ

ประเมินสมรรถนะหลัก   และสมรรถนะประจ าสายงาน โดยน าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้  

 
/(1) พนักงานจ้างทั่วไป.............. 



 
 

-2- 
 
                   (1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ

สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1  
                   (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะให้

ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงาน
ส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี  

                   (3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2  

    3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  หรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ได้แก่ 

          3.2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรม ในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย   

          3.2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน    

    3.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน ให้จัดกลุ่มคะแนนการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑช์่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้  

- ระดับดีเด่น     (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 คะแนน) 
- ระดับดีมาก     (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน) 
- ระดับดี      (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน) 
- ระดับพอใช้    (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน) 
- ระดับปรับปรุง (คะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 65 คะแนน 

    3.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามที่     
ก.กลาง ก าหนดโดยอนุโลม 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
           

                     
 
 

 
 
 


