
 
 
 
 
   
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสชีมพู 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานสวนตำบล 
 

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

                       โดยที่  ก.อบต. ไดกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘  กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลสีชมพูประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหพนักงานสวนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 
                      ดังนั้นองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู  จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานสวนตำบล  สำหรับรอบการประเมินประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓1 มีนาคม 
๒๕๖4)  ดังนี้ 
                      ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล  ใหคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน(Performance 
Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน  ๒  สวนไดแก 
                       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ ๗๐) โดยประเมินผลจากปรมิาณผลงานคุณภาพของงาน  ความ
รวดเร็วหรือความตรงตอเวลา  และความประหยัดหรือความคุมคา 
                       ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ ๓๐) ประกอบดวย  การประเมินสมรรถนะหลักสมรรถนะประจำ
ผูบริหาร  และสมรรถนะประจำสายงาน 
                      ๒. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะให
เปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด  ไดแก 
                        ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทำขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมินเกี่ยวกับ
การมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรม  ในการปฏิบัติราชการ  โดยการกำหนดตวัชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  และคาเปาหมาย 
                        ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  เปนการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  ประกอบดวย สมรรถนะหลัก ๕  ดาน สมรรถนะประจำสายงาน ๓ ดาน และสมรรถนะประจำบรหิาร 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 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
                                                                  (นายทำนอง  จันวัน) 

    ตำแหนง นากยกองคการบริหารสวนตำบลสีชมพ ู
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
   
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสีชมพ ู
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานจาง 
 

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

                  โดยที่  ก.อบต. ไดกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง(ฉบับท่ี ๖) 
กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลสีชมพูประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานจางใน
สังกัดทราบโดยทั่วกัน  กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 
                 ดังนั้นองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู  จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานจาง  สำหรับรอบการประเมินประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ครั้งที่ 1 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓1 มีนาคม 
๒๕๖4)  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   และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะให
เปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด  ไดแก 
                        ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทำขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/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) ลง
วันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
                      ๕. แบบประเมินการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางใหเปนไปตามที่สำนักงาน ก.อบต.กำหนด  
 

                             ประกาศ ณ วันที่  ๑   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
                                                                 (นายทำนอง  จันวัน) 
                                                       นายกองคการบริหารสวนตำบลสีชมพ ู
           
           
 
 


