
 
 

 

                            

                         
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า 

      เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

           ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร  ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดเพ่ือทราบ  ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วง
เริ่มรอบการประเมินนั้น  

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัด สำหรับรอบการประเมินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู และพนักงานจ้าง” 

  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน  ๑ ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

  ข้อ 3 ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู 
และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า  โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิ บัติงาน  
ดังนี้ 
      3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานครู 
   3.1.1 ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน
คะแนน  แบ่งเป็น  2  ส่วน  ได้แก่ 
    (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ใน
ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  กำหนดร้อยละ 50) 
    (๒) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในระหว่างการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กำหนดร้อยละ 50)  
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   3.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่  
    (๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ  โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 
    (๒) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะท่ีใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4  
สมรรถนะ  และสมรรถนะประจำสายงานตามระดับตำแหน่งนั้นๆ  

   3.1.3 ระดับผลการประเมินในการการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคำตากล้า  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการประเมินเป็น  5  ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก ดี พอใช้ 
และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กำหนด โดยอนุโลม ได้กำหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน  ดังนี้ 
    ดีเด่น  ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป    
    ดีมาก  ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ  90  คะแนน 
    ดี  ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ  80  คะแนน 
    พอใช้  ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ  70  คะแนน 
    ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60     คะแนน 

   3.1.4  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตำบลส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม 

     3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
   3.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมีสัดส่วนของงาน  ดังนี้ 
   - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ร้อยละ 80  พิจารณาจาก 
    (๑) ปริมาณผลงาน 
    (๒) คุณภาพของงาน 
    (๓) ประโยชน์ของงาน 
   - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ร้อยละ 20  ให้นำสมรรถนะของพนักงานส่วน
ตำบลมาใช้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม  ดังนี้ 
    (๑) พนักงานจ้างทั่วไป  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  โดยกำหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑  



 
 

                                                                   -3- 
        (๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ  
ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  ๕  สมรรถนะ  และประเมินสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย  ๓  สมรรถนะ 
เช่นเดียวกับพนักงานส่วนตำบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ
ปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
        (๓) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ  ในระดับ 2 
        (๔) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5  สมรรถนะ และ
สมรรถนะประจำสายงาน  ๓  สมรรถนะ  ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น  ความคิดสร้างสรรค์  
สร้างสรรค์เพ่ือประโยชนท้องถิ่น  โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ  ในระดับ 3  
   3.2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่ม
คะแนนผลการประเมินเป็น  5  ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  และปรับปรุง   โดยกำหนดช่วงคะแนน
ประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน  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  
   3.2.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าอาจพิจารณาใช้ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ตามท่ี ก.อบต.
กำหนดโดยอนุโลม หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและวิธีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเลือกใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ สำหรับพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้องค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดขึ้นได้เองหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องคลอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย  ความสำเร็จของงาน ผลผลิตที่คาดหวังจากการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 
   3.2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้ดำเนินการตามวิธีการกังนี้  
           (๑) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเป้าหมายผลสำเร็จ
ของภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมอบหมายให้พนักงานจ้างปฏิบัติ จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็น
ผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรื อความสำเร็จของ
งานซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น  โดยกำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของ
งานอย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งพฤติกรรมในการทำงานที่คาดหวังด้วย 
  ข้อ 4 ในระหว่างรอบการประเมิน  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน  ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้พนักงาน
ส่วนตำบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จตามที่กำหนด 
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  ข้อ 5 เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัด
ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง  ดำเนินการดังนี้     
   5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
คำตากล้ากำหนด 
   5.2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพ่ือจัดทำบัญชีรายชื่อ  ตามลำดับคะแนน
ผลการประเมิน 

  ข้อ 6 ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ  ตามลำดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  พิจารณามาตรฐาน  ความโปร่ งใส และเป็นธรรมของการประเมินก่อนที่จะเสนอ 
ผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือนำไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  
เลื่อนเงินเดือนพนักงานครู  เลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 

                                                             (นายแสงจันทร์   โพธิ์คำพก) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                            

                         
         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า 

      เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง                    
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

           ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร  ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดเพ่ือทราบ  ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วง
เริ่มรอบการประเมินนั้น  

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัด สำหรับรอบการประเมินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู และพนักงานจ้าง” 

  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน  ๑ ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

  ข้อ 3 ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู 
และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า  โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิ บัติงาน  
ดังนี้ 
      3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานครู 
   3.1.1 ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน
คะแนน  แบ่งเป็น  2  ส่วน  ได้แก่ 
    (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ใน
ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  กำหนดร้อยละ 50) 
    (๒) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในระหว่างการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กำหนดร้อยละ 50)  
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   3.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่  
    (๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ  โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 
    (๒) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะท่ีใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  สมรรถนะประจำผู้บริ หาร 4  
สมรรถนะ  และสมรรถนะประจำสายงานตามระดับตำแหน่งนั้นๆ  

   3.1.3 ระดับผลการประเมินในการการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคำตากล้า  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการประเมินเป็น  5  ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก ดี พอใช้ 
และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กำหนด โดยอนุโลม ได้กำหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน  ดังนี้ 
    ดีเด่น  ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป    
    ดีมาก  ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ  90  คะแนน 
    ดี  ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ  80  คะแนน 
    พอใช้  ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ  70  คะแนน 
    ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60     คะแนน 

   3.1.4  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตำบลส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม 

     3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
   3.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมีสัดส่วนของงาน  ดังนี้ 
   - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ร้อยละ 80  พิจารณาจาก 
    (๑) ปริมาณผลงาน 
    (๒) คุณภาพของงาน 
    (๓) ประโยชน์ของงาน 
   - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ร้อยละ 20  ให้นำสมรรถนะของพนักงานส่วน
ตำบลมาใช้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม  ดังนี้ 
    (๑) พนักงานจ้างทั่วไป  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  โดยกำหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑  



 
 

                                                                   -3- 
        (๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ  
ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  ๕  สมรรถนะ  และประเมินสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย  ๓  สมรรถนะ 
เช่นเดียวกับพนักงานส่วนตำบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ
ปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
        (๓) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ  ในระดับ 2 
        (๔) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5  สมรรถนะ และ
สมรรถนะประจำสายงาน  ๓  สมรรถนะ  ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น  ความคิดสร้างสรรค์  
สร้างสรรค์เพ่ือประโยชนท้องถิ่น  โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ  ในระดับ 3  
   3.2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่ม
คะแนนผลการประเมินเป็น  5  ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  และปรับปรุง   โดยกำหนดช่วงคะแนน
ประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน  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  
   3.2.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าอาจพิจารณาใช้ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ตามท่ี ก.อบต.
กำหนดโดยอนุโลม หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและวิธีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเลือกใช้ ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ สำหรับพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้องค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดขึ้นได้เองหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องคลอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย  ความสำเร็จของงาน ผลผลิตที่คาดหวังจากการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 
   3.2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้ดำเนินการตามวิธีการกังนี้  
           (๑) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเป้าหมายผลสำเร็จ
ของภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมอบหมายให้พนักงานจ้างปฏิบัติ จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็น
ผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความสำเร็จของ
งานซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น  โดยกำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของ
งานอย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งพฤติกรรมในการทำงานที่คาดหวังด้วย 
  ข้อ 4 ในระหว่างรอบการประเมิน  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน  ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้พนักงาน
ส่วนตำบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จตามที่กำหนด 
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  ข้อ 5 เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัด
ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง  ดำเนินการดังนี้     
   5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
คำตากล้ากำหนด 
   5.2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพ่ือจัดทำบัญชีรายชื่อ  ตามลำดับคะแนน
ผลการประเมิน 

  ข้อ 6 ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ  ตามลำดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  พิจารณามาตรฐาน  ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมินก่อนที่จะเสนอ 
ผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือนำไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  
เลื่อนเงินเดือนพนักงานครู  เลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 

                                                             (นายแสงจันทร์   โพธิ์คำพก) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                         


