
 

 
 

 

   
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสชีมพู 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานสวนตาํบล 
 

************************************** 
 

                       โดยที่  ก.อบต. ไดกําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานสวนตําบล พ.ศ.๒๕๕๘  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลสีชมพูประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานใหพนักงานสวนตําบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 

                      ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

พนักงานสวนตําบล  สําหรับรอบการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๓)  ดังนี้ 

                      ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน

(Performance Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน  ๒  สวนไดแก 

                       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ ๗๐) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงานคุณภาพของงาน  

ความรวดเรว็หรือความตรงตอเวลา  และความประหยัดหรือความคุมคา 

                       ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ ๓๐) ประกอบดวย  การประเมินสมรรถนะหลักสมรรถนะ

ประจําผูบริหาร  และสมรรถนะประจําสายงาน 

                      ๒. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน       และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ

ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  ไดแก 

                        ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมินเก่ียวกับ

การมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรม  ในการปฏิบัติราชการ  โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  และคาเปาหมาย 

                        ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  เปนการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใชในการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ  ประกอบดวย สมรรถนะหลัก ๕  ดาน สมรรถนะประจําสายงาน ๓ ดาน และสมรรถนะประจําบริหาร ๔  ดาน 

                      ๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  ใหจัด

กลุมคะแนนผลการประเมิน เปน ๕  ระดับ  ไดแก ดีเดน ดีมาก  ดี  พอใช  และตองปรับปรุง  โดยมีเกณฑคะแนนแตละระดับ

ใหเปนไปตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

                      ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน    ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น ตามที่ 

ก.อบต. กําหนดโดยอนุโลม 
 

                             ประกาศ ณ วันที่ ๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

                                                                  (นายทํานอง  จันวัน) 

    ตําแหนง นากยกองคการบริหารสวนตําบลสีชมพ ู

 



 
 

 

   
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสีชมพ ู

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานจาง 
 

************************************** 
 

                  โดยที่  ก.อบต. ไดกําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง(ฉบับที่ ๖) 

กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลสีชมพูประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานจางใน

สังกัดทราบโดยทั่วกัน  กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 

                 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของพนักงานจาง  สําหรับรอบการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๓)  ดังนี ้

                 ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ใหคํานึงถึงระบบ

การบริหารผลงาน(Performance Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน  ๒  

สวนไดแก 

                       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ ๘๐) โดยประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น  จากปริมาณผลงานคุณภาพของงาน  ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา  และความ

ประหยัดหรือความคุมคา 

                       ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ ๒๐) ประกอบดวย  การประเมินสมรรถนะหลัก

สมรรถนะและสมรรถนะประจําสายงาน 

                 ๒. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน     และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ

ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  ไดแก 

                        ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน

เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรม  ในการปฏิบัติราชการ  โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  และ

คาเปาหมาย 

                        ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  เปนการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบดวย สมรรถนะหลัก ๕  ดาน และสมรรถนะประจําสายงาน ๓ ดาน โดยใหนํา

สมรรถนะของพนักงานสวนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลมาใชสําหรับการประเมินพนักงานจางโดย

อนุโลม  ดังนี ้

                                  ๒.๒.๑ พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินใหประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยกําหนด

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ  ในระดับ ๑ 

 

              /๒.๒.๒ พนักงานจางตามภารกิจ... 



      -๒- 

 

   ๒.๒.๒ พนักงานจางตามภารกิจ      ไมรวมถึงพนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะให 

ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ  และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย ๓ สมรรถนะ เชนเดียวกันกับพนักงาน

สวนตําบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ  ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ

ปฏิบัติการแลวแตกรณ ี

                       ๒.๒.๓ พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ  ใหประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ 

โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ  ในระดับ ๒ 

               ๒.๒.๔ พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ  ใหประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ดาน  และสมรรถนะ

ประจําสายงาน ๓ สมรรถนะไดแก ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถ่ิน ความคิดสรางสรรค  สรางสรรคเพ่ือประโยชน

ทองถ่ิน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ ๓ 
 

                      ๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  

ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมิน เปน ๕  ระดับ  ไดแก ดีเดน ดีมาก  ดี  พอใช  และตองปรับปรุง  โดยมีเกณฑคะแนน

แตละระดับใหเปนไปตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

                      ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป    ใหใชตาม

แบบแนบทายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ ๖) 

ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

                      ๕. แบบประเมินการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางใหเปนไปตามที่สํานักงาน ก.อบต.กําหนด  
 

                             ประกาศ ณ วันที่  ๑   เดือน  เมษายน   พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

                                                                 (นายทํานอง  จันวัน) 

                                                       นายกองคการบริหารสวนตําบลสีชมพ ู

           

           

 

 


