
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

เร่ือง   หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง                                         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังที่ 1  

………………………………………….. 
  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (9) ประกอบกับมาตรา 26 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด   
บึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2554และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลโสกก่าม จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ .ศ. 2564 ครั้งท่ี 1 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ครั้งท่ี 1” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้บังคับใช้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโสกก่าม ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 
31 มีนาคม 2564 
 ข้อ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

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

(2) การประเมินพฤติกรรมการการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดสมรรถนะท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีพึงประสงค์ของแต่ละ
สมรรถนะ แล้วให้ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้าง เปรียบเทียบกับ
สมรรถนะและพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีก าหนด โดยให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลมดังนี้ 
 พนักงานจ้างท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ี
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วน 

 
ต าบลในลักษณะ... 



-2- 
 

ต าบลในลักษณะงานเดียวกันโดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ระดับปฏิบัติงาน หรอระดับ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
 พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินสมรรถนะ
หลัก 5 ด้าน และสมรรถนะประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นท่ีและการเมืองท้องถิ่นความคิด
สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ทองถิ่น โดยก าหนดสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการในระดับ 3  
 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัด
กลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่
ละระดับผลการประเมินดังนี้ 
 ดีเด่น ต้ังแต่ร้อยละ  95  ถึง 100  คะแนน 
 ดีมาก ต้ังแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
 ดี  ต้ังแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน 
 พอใช้ ต้ังแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
 ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปอาจพิจารณา
ใช้ตามแบท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและ
วิธีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ ส าหรับพนักงาน
จ้างผู้เชียวชาญพิเศษ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้นได้เองหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ การ
ประเมินดังกล่าวต้องครบคลุมงาน / ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ความส าเร็จของงาน ผลผลิตท่ีคาดหวังจากการ
ปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานาตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ใ ห้
ด าเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

(ก) ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความส าเร็จของงานซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้อง
รับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนดดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม
รวมท้ังระบุพฤติกรรมในการท างานท่ีคาดหวังตาม (2) ด้วย 

(ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมท้ังคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงานท่ีก าหนด 

(ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัด 
พนักงานจ้างด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 
(2) จัดส่งบัญชีรายช่ือให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดท าบัญชีรายช่ือพนักงานจ้างตามล าดับ

คะแนนผลการประเมิน 
 
 

(3)ส่วนราชการ... 
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(3) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายช่ือพนักงานจ้างตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้
คณะกรรมการกล่ันกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการ
ประเมิน ก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อน าไปใช้ในการเล่ือนอัตรา
ค่าตอบแทน 
 ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประกอบด้วย 

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ 
(2) หัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ 
(3) พนักงานส่วนต าบลท่ีได้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ี เป็นเลขานุการ 

 ข้อ 5 ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้างท่ัวไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามข้อ 2  

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1   ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

 (นายคูณ  อุ่นค า) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 


