
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

                                        *************************************** 
                    โดยที่ ก.อบต. ไดกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พนักงานสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๕ และขอ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาฬสินธุ  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 25๖๓ และ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ ๖) ลงวนัที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ กําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับ
บัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ไดแก การเลื่อนขั้นเงินเดือน คาตอบ
แทนเงินรางวัลประจําป การเล่ือนและหรือแตงตั้ง การยาย การโอนและรับโอน การใหออกจากราชการ การจูง
ใจใหรางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง ปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน จึงกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล 
สําราญใต ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง ในสังกัดทราบโดยทั่วกันภายในเดือนกันยายนของทุกป 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สําหรับรอบ 
การประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ –  ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕) และรอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ –  ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕) ดังน้ี 

1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล 

1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานใหมุ งเนนระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองคกร ระดับหนวยงาน ไปสูระดับรายบุคคล เพื่อใหผลการ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายขององคกรหรือหนวยงาน และสามารถวัดและประเมินผล 
การปฏิบัตงิานไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีองคประกอบ ดังตอไปนี ้

 

 



๒ 

 (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70 ) โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามปริมาณ
งานผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กําหนด หรือการประหยัด หรือความคุ
มคาของการใชทรัพยากร แลวแตกรณีใหกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพรอมกับกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไมนอยกวา 
๒ ผลงานตอครั้ง 

(ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (รอยละ 30 ) ประกอบดวย การประเมิน 
จากสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด ไดแก 
                     กรณีตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น และตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ใหประเมิน 
สมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก จํานวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจําตัวผู บริหาร จํานวน ๔ 
สมรรถนะ 

กรณีตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภททั่วไป ใหประเมินสมรรถนะ ประกอบดวย 
สมรรถนะหลัก จํานวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน จํานวนไมน อยกวา ๓ สมรรถนะ 
                    กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลที่บรรจุใหม หรืออยูระหวางทดลอง 
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดสวนคะแนนของแตละ 
องคประกอบรอยละ ๕๐โดยมีระดับผลการประเมิน ดังน้ี 
                    (1) ระดับดีเดน ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป 
                    (2) ระดับดีมาก ตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 
                    (3) ระดับด ีตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 
                    (4) ระดับพอใช ตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70 
                    (5) ระดับตองปรับปรุง ตากวารอยละ 60 

1.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน 
ทองถิ่นตามที่ ก.อบต. กําหนดโดยอนุโลม 
                    2. การประเมินผลการปฏิบัตงิานของลูกจางประจํา 
                     2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานใหมุ งเนนระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองคกร ระดับหนวยงาน ไปสูระดับรายบุคคล เพื่อใหผลการ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายขององคกรหรือหนวยงาน และสามารถวัดและประเมินผล 
การปฏิบัตงิานไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีองคประกอบ ดงัตอไปนี ้
                      (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70 ) โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามปริมาณ 
งานผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กําหนด หรือการประหยัด หรือความ 
คุมคาของการใชทรัพยากร แลวแตกรณีใหกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพรอมกับกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จไมนอย 
กวา ๒ ผลงานตอครั้ง 
                       (ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (รอยละ 30) ประกอบดวยการประเมิน
สมรรถนะหลักสมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน  
                        (ค) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) กําหนดสมรรถนะใหสอดคลองกับตํา
แหนงและกลุมตําแหนงของลูกจางประจําดังน้ี 



๓ 
(1) ลูกจางประจํากลุมบริการพื้นฐาน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 โดยกําหนด

สมรรถนะทีค่าดหวัง/ตองการ ในระดับ 1  
                         (2) ลูกจางประจํากลุมชางและกลุมสนับสนุน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 โดยกําหนด
สมรรถนะทีค่าดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 
                         (3) ลูกจางประจํากลุมสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนขาราชการหรือพนักงานสวน   
ทองถิ่นใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะเชนเดียวกัน
กับขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ินในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแลวแตกรณี 

2.2 ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ใหนําแนวทางการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นมาใชโดยอนุโลม 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 
3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปใหประเมินจาก 

ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ 
ปฏิบัติงาน โดยมีสัดสวนของงาน ดังนี ้

(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 80) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงานคุณภาพ 
ผลงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา 

(ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (รอยละ 20) ใหนําสมรรถนะของพนักงานสวนตําบล 
มาใชสําหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังน้ี 

(1) พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะ 
ที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 

(2) พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะใหประเมินสมรรถนะ 
หลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ เชนเดียวกับพนักงานสวนตําบล 
ในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ 
แลวแตกรณี 

(3) พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 

3.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางใหจัดกลุมคะแนนผล 
การประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุงโดยมีระดับผลประเมิน ดังน้ี 

(1) ระดับดีเดน ตั้งแตรอยละ 95 ถึง 100 
(2) ระดับดีมาก ตั้งแตรอยละ 85 แตไมถึงรอยละ 95 
(3) ระดับดี ตั้งแตรอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 85 
(4) ระดับพอใช ตั้งแตรอยละ 65 แตไมถึงรอยละ 75 
(5) ระดับตองปรับปรุง ตากวารอยละ 65 
3.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานจางตามที่ ก.อบต. กําหนด 
 
 



 
 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่

                 ประกาศ
                                      
 

  
                                 

             
 

ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                             

                     (ลงชื่อ) 
                                                   (นายพรหมมา  แกนพุฒ)    

                     นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต
     

ตําบลสําราญใต 


