
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

รอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ  2564 ครั้งที่  1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม  2564) 
    …………………………………………. 
 

  ด้วยเห็นสมควรแก้ไขการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารผลงานและการเลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559  ลงวันที่  9  ธันวาคม 2559 ก าหนดให้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้พนักงานจ้างในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1  (1 ตุลาคม 
2563 - 31  มีนาคม  2564)  ดังนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80)  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน  
คุณภาพของงาน  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

1.2  พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ  20)  ให้ก าหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จงาน  และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ  แล้วให้ประเมิน
พฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่
ก าหนด  โดยให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด มาใช้
ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม  ดังนี้ 

 1.2.1  พนักงานจ้างทั่วไป  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  โดยก าหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 

 1.2.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับ                 
ผู้มีทักษะ  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย  3  สมรรถนะ  
เช่นเดียวกันกับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ        
ในระดับปฏิบัติงาน  หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

1.2.3   พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก         
5 สมรรถนะ  โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ  ในระดับที่  2 

1.2.4 พนักงานจ้างผู้ เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และ
สมรรถนะประจ าสายงาน  3  สมรรถนะ  ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น  ความคิดสร้างสรรค์  
เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น  โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
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2.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือ
สมรรถนะ  ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.ท. ก าหนด  ได้แก่ 

2.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน  เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ  โดยการก าหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน  และค่าเป้าหมายดังนี้ 

       - พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ก าหนดจ านวนโครงการ/
งาน/กิจกรรม จ านวน  3  โครงการ/งาน/กิจกรรม 

 2.2  พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ  เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ส าหรับพนักงานจ้าง  ประกอบด้วย   

2.2.1  พนักงานจ้างทั่วไป  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ   
  2.2.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับ   

ผู้มีทักษะ  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย  3  สมรรถนะ   
2.2.3  พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  

5  สมรรถนะ   
2.2.4 พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  5  ด้าน  

และสมรรถนะประจ าสายงาน  3  สมรรถนะ   
3. ในแต่ละรอบการประเมิน  ให้เทศบาลน าผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

จ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น  5  ระดับ  คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุงโดยก าหนดช่วงคะแนน
ประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน  ดังนี้ 

 3.1 ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100  คะแนน 
 3.2 ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
 3.3 ดี  ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน 
 3.4 พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
 3.5 ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65    คะแนน 
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ให้น า   

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามที่ ก.อบต. ก าหนด  ทั้งนี้  การประเมินต้องครอบคลุมงาน/
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความส าเร็จของงาน  ผลผลิตที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                     ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 
 
 
 
 

 
                               ( นายสุรินทร์  ตรีไตรรัตนกูล ) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 

 


