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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  

------------------------------- 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 และ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ได้ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล , ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้
องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทราบโดยทั่วกัน 

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัด ส าหรับรอบการประเมินประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง” 

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 เมษายน ๒๕๖2 – 30 กันยายน 2563 
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล , พนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

1.  ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management)  โดยมีองค์ประกอบการ
ประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.๑  ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพ 
ของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
(พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการก าหนด ร้อยละ 50) 

1.2  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ก าหนด ร้อยละ 50) 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
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2.1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ 
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 

2.2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ใน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 

- ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเสาธง จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง   
โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมิน
จากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. ปริมาณผลงาน 
2. คุณภาพของงาน 
3. ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
4. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบล  
มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 

2.1. พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะ 
ที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 

2.2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย  3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วน
ต าบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
 

2.3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ให้จัดกลุ่มตาม 
ผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง   
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 ในระหว่างรอบการประเมิน 
 ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าใน 

การปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จ
ตามท่ีก าหนด 

 เมื่อครบรอบการประเมิน 
 เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัด

ของ พนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด าเนินการ  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

เสาธงก าหนด 
ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ ตามล าดับคะแนน

ผลการประเมิน 
ขั้นตอนที่ 3 ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการ

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน ก่อนที่จะ
เสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า และเลื่อนอัตราค่าตอบแทน  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3    

 

 
 

(นายสมประสงค์  นาคนาคา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

 

 

 


