
 
 
 

                   
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
รอบการประเมินครั้งที่ 2  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โดยที่ ก.อบต. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

พนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2558 ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมเฒ่ำ ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนต ำบลในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบ
กำรประเมิน 

ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมเฒ่ำ  จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบลส ำหรับรอบกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (1 
เมษำยน  2562 – 30  กันยำยน  2562) ดังนี้ 

1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนส่วนต ำบลให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำนคุณภำพ
ของงำนควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 

1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 

๒. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่  ก.อบต.ก ำหนด ได้แก่ 

2.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับกำร
ประเมิน เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติงำน และค่ำเป้ำหมำย 

2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ ใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ๕ ด้ำน สมรรถนะประจ ำสำยงำน 3 ด้ำน และ
สมรรถนะประจ ำบริหำร 4 ด้ำน  

๓. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำม
เฒ่ำ  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตำมที่ ก.อบต. ก ำหนดโดยอนุโลม 

๔. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตำมที่ ก.อบต. ก ำหนดโดยอนุโลม 

ประกำศ  ณ  วันที่   2  เดือนเมษำยน  พ.ศ. 2562 

 

              
                                (นำยพุ่ม  สวัสดิ์ก้อนสกุล) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมเฒ่ำ 



 
 
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   

รอบการประเมินครั้งที่ 2   ประจ าปีงบประมาณ  2562 
------------------------------- 

 

  ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนจ้ำง               
ในสังกัดเพ่ือทรำบ ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน นั้น 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมเฒ่ำ จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนจ้ำงในสังกัด ส ำหรับรอบกำรประเมิน ครั้งที่ 2  ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ดังนี้ 

1. ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมเฒ่ำ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของและพนักงำนจ้ำง” 

2. ประกำศนี้ให้ใช้บังคับในรอบกำรประเมิน 1 เมษำยน  2562 –  30 กันยำยน  2562 
3. ประกำศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนจ้ำง สังกัดองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลขำมเฒ่ำ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

  3.1.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป
ให้ประเมินจำกผลงำนและคุณลักษณะในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนและ
พฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน โดยมีสัดส่วนของงำน ดังนี้ 

   3.1.1.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน  ร้อยละ 80  พิจำรณำจำก 
     (1) ปริมำณผลงำน 
     (2) คุณภำพของงำน 
     (3) ประโยชน์ของงำน 
  3.1.1.2 กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 20 ให้น ำสมรรถนะของ

พนักงำนส่วนต ำบลมำใช้ส ำหรับกำรประเมินพนักงำนจ้ำงโดยอนุโลม ดังนี้ 
    (1) พนักงำนจ้ำงทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย

ก ำหนดระดับสมรรถนะที่คำดหวัง/ต้องกำร ในระดับ 1 
    (2) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ไม่รวมถึงพนักงำนตำมภำรกิจส ำหรับ ผู้มี

ทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจ ำสำยงำนอย่ำงน้อย 3 สมรรถนะ 
เช่นเดียวกับพนักงำนส่วนต ำบลในลักษณะงำนเดียวกัน  โดยก ำหนดระดับสมรรถนะที่คำดหวัง/ต้องกำรในระดับ
ปฏิบัติงำนหรือระดับปฏิบัติกำรแล้วแต่กรณี 

    (3) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจส ำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะ
หลัก 5 สมรรถนะ โดยก ำหนดระดับสมรรถนะที่คำดหวัง/ต้องกำร ในระดับ 2 
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    (4) พนักงำนจ้ำงผู้เชี่ยวชำญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้ำน  

และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ควำมเข้ำใจพ้ืนที่และกำรเมืองท้องถิ่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์           
เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น โดยก ำหนดระดับสมรรถนะท่ีคำดหวัง/ต้องกำร ในระดับ 3 
  3.1.2 ระดับผลกำรประเมินในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง  
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และปรับปรุง   
         4. ในระหว่ำงรอบกำรประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำร
ปฏิบัติงำน ตำมแผนปฏิบัติงำน รวมทั้งคอยให้ค ำแนะน ำและช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงสำมำรถปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยและผลส ำเร็จตำมที่ก ำหนด 
  5. เมื่อครบรอบกำรประเมินให้ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนรำชกำรต้น
สังกัดของ พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง ด ำเนินกำรดังนี้ 
  5.1 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมเฒ่ำ
ก ำหนด 
  5.2 จัดส่งบัญชีรำยชื่อให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดเพ่ือจัดท ำบัญชีรำยชื่อ ตำมล ำดับคะแนนผล
กำรประเมิน 
  6. ส่วนรำชกำรเสนอบัญชีรำยชื่อ ตำมล ำดับคะแนนผลกำรประเมินให้คณะกรรมกำร
กลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน พิจำรณำมำตรฐำน ควำมโปร่งใส และเป็นธรรมของกำรประเมิน ก่อนที่ 
จะเสนอผลกำรประเมินต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เ พ่ือน ำไปใช้ในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ  
และเลื่อนอัตรำค่ำตอบแทน  

ประกำศ  ณ  วันที่   2  เมษำยน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

  
(นำยพุ่ม   สวัสดิ์ก้อนสกุล) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชำมเฒ่ำ 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


