
 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล, 

ลูกจ้างประจ า, และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ  
------------------------------- 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2559 และประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ฉบับลง
วันที่ 20 ธันวาคม 2559  ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล,  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า, และพนักงานจ้างในสังกัดส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1 ครึ่งปีแรก ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า, และพนักงานจ้าง” 

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า

องค์การบริหารส่วนต าบล, และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
1. ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management)  โดยมี

องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร (พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก าหนด ร้อยละ 50) 

 
 

2) พฤติกรรม... 
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 2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ

หลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก าหนด ร้อยละ 50) 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 

1. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
สายออ จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 
1. ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)  โดยมี

องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร  

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน (ลูกจ้างประจ าที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ก าหนด ร้อยละ 50) 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

๑)การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดย
ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 
2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ใน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 

๑. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
สายออ จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 

                                                      ๒. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม  
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   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 

  1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
      1) ปริมาณผลงาน 
      2) คุณภาพของงาน 
      3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
      4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วน

ต าบลมาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ

สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้

ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงาน
ส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

    3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

    4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
 3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ให้จัดกลุ่มตามผล
คะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง   

 ในระหว่างรอบการประเมิน 
          ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติง าน 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จตามที่ก าหนด 

 เมื่อครบรอบการประเมิน 
  เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัด
ของ พนักงานส่วนต าบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล,  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด าเนินการ  
ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายออก าหนด 
  ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ ตามล าดับ
คะแนนผลการประเมิน 



      ขั้นตอนที่ 3 ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการ
ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนอัตราค่าตอบแทน  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วันที่  25  กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 
 
    
       
                              
                                                   (นายเอม  หอมสันเทียะ) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                           

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ                                      

ที ่    - วันที ่  24  กันยายน  ๒๕61   

เรื่อง   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

๑. เรื่องเดิม 

 พนักงานส่วนต าบล 
1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 
2558, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ก.จ. ก.ท.จ 
และ ก.อบต. เห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นและก าหนดให้ใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลตามประกาศดังกล่าว  

 ลูกจ้างประจ า 
 ๑ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าจ้าง และการให้ 

ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับค่าจ้าง 
1.2  การก าหนดสมรรถนะเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดให้ 
1)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ใช้หลักการ แนวทางและวิธีการเช่นเดียวกันกับ

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท สายงาน และต าแหน่งอื่นๆ  
2)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
 - สมรรถนะหลัก ให้ใช้สมรรถนะหลัก ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดส าหรับ

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกต าแหน่ง  
 - สมรรถนะตามสายงาน ให้อนุโลมใช้สมรรถนะประจ าสายงานตามหลักเกณฑ์และ

เงือ่นไขการประเมินผลงานพนักงานส่วนต าบลมาปรับเป็นตัวชี้วัดในการประเมินตามความเหมาะสม   

 พนักงานจ้าง 
1.4 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6), ประกาศก.อบต.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) 
ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 โดยประกาศให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้นโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยก าหนดให้มีสัดส่วนตามที่ก าหนด โดยบังคับตั้งแต่  1 
ตุลาคม 2559  เป็นต้นไป 
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๒. ข้อเท็จจริง 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2559 ระบุว่า 
“ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้อบต.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน” ประกอบจากหลักเกณฑต์ามข้อ 1 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสายออ จึงต้องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

3. พนักงานส่วนต าบล  
๒.  ลูกจ้างประจ า 
๓.  พนักงานจ้าง 

3. ข้อระเบียบ 
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2559  
๓) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 

4. ข้อพิจารณา 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ  บรรลุตามวัตถุประสงค์  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด จึงร่างประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ดังรายละเอียดแนบท้าย  

5. ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นสมควรกรุณาลงนามในประกาศท่ีแนบ 
 
 
  
    ลงชื่อ  
     (นางสาวชลพิมนต์  อะโรคา) 
             นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 /ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดอบต. 
 
 
 
 

 
 
 

ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดอบต. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

      
 
 

 
                (นายสุรพิชย์  ขดุสูงเนิน) 

                                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รักษาราชการแทน 
                                  หัวหน้าส านักปลัดองค์การาบริหารส่วนต าบลสายออ  

 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

............................................................................................................................. .................................... 

..................................................................................................................................................... ............ 
 

 
 
ลงชื่อ 

           (นางแสงอรุณ  จรัสแสงไพบูลย์) 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

………………….…………………………………………………………………….……………………………………………………… 
………………….…………………………………………………………………….……………………………………………………… 

        
        
 
                                                                       ลงชื่อ 
                   (นายเอม  หอมสันเทียะ) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 


