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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสลงพันธ์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

…………………………………………………. 
 

  อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วน
ต ำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.2545  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  60)  พ.ศ.2559  ข้อ  417/34 – 417/41  
จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง  ดังนี้  
 

  ข้อ  1  ในระหว่ำงสัญญำจ้ำง   ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนจ้ำง ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ให้กระท ำในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก)  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
   (ข)  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือต่อสัญญำจ้ำง 
  (2)  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงทั่วไป ให้กระท ำในกรณีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อต่อสัญญำจ้ำง 
 
  ข้อ  2  พนักงำนจ้ำงผู้ใดไม่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อ  1  ให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล รำยงำนคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เพ่ือให้ควำมเห็นชอบในกำรเลิกจ้ำง  และให้ถือว่ำ
สัญญำจ้ำงของพนักงำนจ้ำงผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแจ้งให้พนักงำนจ้ำงผู้ นั้นทรำบ  ภำยใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ทรำบมติคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล 
 ข้อ  3  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์  ในกำรที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรพนักงำนจ้ำง และน ำผลกำรประเมินไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องต่ำง ๆ แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

(1)  กำรเลื่อนค่ำตอบแทน 
 (2)  กำรเลิกจ้ำง 
 (3)  กำรต่อสัญญำจ้ำง 
 (4)  อ่ืน ๆ  
 
 

  ข้อ 4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไปให้
ประเมินจำกผลงำนและคุณลักษณะในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำนและ
พฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
    (๑) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน ให้พิจำรณำจำกองค์ประกอบ ดังนี้ 
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     (ก) ปริมำณผลงำน 
     (ข) คุณภำพผลงำน 

      (ค) ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ 
      (ง) กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 

    (๒) กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนด
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของงำน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละ 
สมรรถนะ แล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในกำรปฏิบัติงำนจริงของพนักงำนจ้ำงเปรียบเทียบกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ก ำหนด โดยให้น ำสมรรถนะของพนักงำนส่วนต ำบลที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด 
มำใช้ส ำหรับกำรประเมินพนักงำนจ้ำงโดยอนุโลม ดังนี้ 
    พนักงำนจ้ำงทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  ๕ สมรรถนะ  โดยก ำหนดระดับสมรรถนะ ที่คำดหวัง/ต้องกำร 
ในระดับ  ๑ 
    พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ไม่รวมถึงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจส ำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ 
สมรรถนะ และสมรรถนะประจ ำสำยงำนอย่ำงน้อย ๓ สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับพนักงำนส่วนต ำบลในลักษณะงำน
เดียวกัน 
    โดยก ำหนดระดับสมรรถนะที่คำดหวัง/ต้องกำร ในระดับปฏิบัติงำนหรือระดับปฏิบัติกำรแล้วแต่กรณี 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจส ำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยก ำหนด 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง/ต้องกำร ในระดับ ๒    
    ในแต่ละรอบกำรประเมิน  ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำผลคะแนนกำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
จ้ำงมำจัดกลุ่มตำมผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยก ำหนดช่วงคะแนนประเมินของ
แต่ละระดับผลกำรประเมิน ดังนี้ 
    ดีเด่น   95 - 100 คะแนน 

ดีมำก   85 - 94 คะแนน 
ดี   75 - 84 คะแนน 
พอใช้   65 - 74 คะแนน 
ปรับปรุง  น้อยกว่ำ  65  คะแนน 

 
    (3) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป ให้
ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
          (ก) ช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดเป้ำหมำย  
ผลส ำเร็จของงำนในภำพรวมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่จะมอบหมำยให้พนักงำนจ้ำงปฏิบัติ จำกนั้น ให้
ผู ้บังคับบัญชำซึ ่งเป็นผู ้ประเมิน และพนักงำนจ้ำงแต่ละคน ร่วมกันวำงแผนกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ บรรลุ
เป้ำหมำยและ/หรือควำมส ำเร็จของงำนซึ่งพนักงำนจ้ำงผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบกำรประเมินนั้น โดยก ำหนดดัชนีชี้
วัดหรือหลักฐำนบ่งชี้ควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในกำรท ำงำน ที่คำดหวัง
ด้วย 
          (ข) ในระหว่ำงรอบกำรประเมินให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนตำม (ก) รวมทั้งคอยให้ค ำแนะน ำและช่วยเหลือในกำรแก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้พนักงำนจ้ำงสำมำรถปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยและผลส ำเร็จของงำนที่ก ำหนด 
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          (ค) เมื่อครบรอบกำรประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งเป็นผู้ประเมินด ำเนินกำร   
ดังนี้ 
 

              (1) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนด 
      (2) จัดท ำบัญชีรำยชื่อพนักงำนจ้ำงตำมล ำดับคะแนนผลกำรประเมิน 
      (3) เสนอบัญชีรำยชื่อพนักงำนจ้ำงตำมล ำดับคะแนนผลกำรประเมินให้
คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน พิจำรณำมำตรฐำน ควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ของกำร
ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลกำรประเมินต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือน ำไปใช้ในกำรเลื่อนอัตรำค่ำตอบแทน
และกำรบริหำรงำนบุคคลต่อไป 
   ข้อ 5  ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป  ปี
ละ  2  ครั้ง  ตำมปีงบประมำณ  คือ 
   ครั้งที่  1  ประเมินผลในช่วงกำรปฏิบัติงำน  ระหว่ำงวันที่  1  ตุลำคม  ถึง  31  มีนำคม 
  ครั้งที่  2  ประเมินผลในช่วงกำรปฏิบัติงำน  ระหว่ำงวันที่  1  เมษำยน  ถึง  30  กันยำยน 
       ข้อ 6 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำร 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 
        (1) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นประธำนกรรมกำร 

           (2) หัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่น้อยกว่ำ ๒ คน เป็น
กรรมกำร 

(3) ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ เป็นเลขำนุกำร 
       คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีหน้ำที่ในกำรกลั่นกรองกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำน เพ่ือท ำหน้ำที่กลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และพิจำรณำเสนอควำมเห็นเพ่ือให้เกิดควำม
เป็นธรรมจำกกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำหรือผู้ประเมินในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนก่อนที่จะเสนอผล
กำรประเมินต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  
 

   ประกำศ  ณ  วันที่  30  กันยำยน  พ.ศ.2563 
 
 
                                                            นำยประณีย์  เสำะสิทธิ์ 
 
            (นำยประณีย์  เสำะสิทธิ์)  
            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสลงพันธ์ 
 
 


