
 
 

 
 
 
 

 

      ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานสวนตําบล พนักงานครู และลูกจางประจํา                              
                                        ประจําปงบประมาณ 2562  (ครั้งท่ี 2) 
                                   ……………………………….......................................... 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ไดกําหนดหลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี12 มกราคม 
2559 และกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให 
พนักงานสวนตําบล พนักงานครู และลูกจางประจําในสังกัดเพ่ือทราบ กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบ
การประเมินนั้น 
  ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจางในสังกัด สําหรับรอบการประเมินประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2  ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานสวนตําบล พนักงานครู และลูกจางประจํา” 

2. ประกาศนี้ใหใชบังคับในรอบการประเมิน  1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562 
3. ประกาศนี้บังคับใชเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบล พนักงานครู

และลูกจางประจํา สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม โดยใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

 3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู และ   
      ลูกจางประจํา 

3.1.1 ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวน
คะแนน  แบงเปน 2 สวน ไดแก 

 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา (พนักงานสวน
ตําบลท่ีอยูในระหวางการทดลองงาน กําหนด รอยละ 50) 
 (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30 ) ประกอบดวยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานสวนตําบลท่ีอยูในระหวาง      
การทดลองงาน กําหนด รอยละ 50) 
                               3.1.2 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไป ท่ี ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ไดแก 
 
 
                 (1) การประเมิน... 
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 (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับ
ผูรับการประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดตัวชี้วัดผล         
การปฏิบัติงานและคาเปาหมาย 

 (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะ    
ท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ดาน 
และสมรรถนะประจําบรหิาร 4 ดาน 
                                3.1.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลสําเภาลม  ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตอง
ปรับปรุง  โดยมีเกณฑคะแนนแตละระดับใหเปนไปตามท่ี ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 
                                3.1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนทองถ่ินตามท่ี ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม   
 

         4. ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซ่ึงเปนผูติดตามความกาวหนาในการ
ปฏบิัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และลูกจางประจําสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จตามท่ี
กําหนด 
 

  5. เม่ือครบรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ซ่ึงเปนผูประเมินและสวนราชการ         
ตนสังกัดของ พนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา ดําเนินการดังนี้ 
  5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีองคการบริหารสวนตําบล
สําเภาลมกําหนด 
  5.2 จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัดเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อ ตามลําดับคะแนน
ผลการประเมิน 
 

  6. สวนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลําดับคะแนนผลการประเมินใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใส และเปนธรรมของการประเมิน กอนท่ี
จะเสนอผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําไปใชในการเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจางประจํา  
     

ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
                    

             (นายชาญชัย  ถารีพันธ) 
                                             นายกองคการบรหิารสวนตําบลสําเภาลม 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

        ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2562 (ครั้งท่ี 2) 

……………………………………………………………………………………. 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ไดกําหนดหลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 และกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให พนักงานจางในสังกัดเพ่ือทราบ กอนเริ่มรอบ
การประเมินหรือในชวงเริม่รอบการประเมินนั้น 
  ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล    
การปฏิบัติงานของพนักงานจางในสังกัด สําหรับรอบการประเมินประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2 ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจาง” 

2. ประกาศนี้ใหใชบังคับในรอบการประเมิน 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562 
3. ประกาศนี้บังคับใชเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจาง สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลสําเภาลม โดยใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

  3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 
  3.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง

ท่ัวไป ใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดสวนของงาน ดังนี้ 

  - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  รอยละ 80 พิจารณาจาก 
    (1) ปริมาณผลงาน 
    (2) คุณภาพของงาน 
    (3) ประโยชนของงาน 
 - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ 20 ใหนําสมรรถนะของพนักงานสวน

ตําบลมาใชสําหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี้ 
   (1) พนักงานจางท่ัวไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับ

สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 
   (2) พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะใหประเมิน

สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ เชนเดียวกับพนักงาน
สวนตําบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแลวแตกรณี 
 
                      (3) พนักงาน... 
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   (3) พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 

   (4) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดาน และสมรรถนะ
ประจําสายงาน 3 สมรรถนะ ไดแก ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน ความคิดสรางสรรค สรางสรรค       
เพ่ือประโยชนทองถ่ิน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 3 
 3.1.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหจัด
กลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรงุ   
 

         4. ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซ่ึงเปนผูติดตามความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให
พนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จตามท่ีกําหนด 
 

  5. เม่ือครบรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ซ่ึงเปนผูประเมินและสวนราชการ      
ตนสังกัดของ พนักงานจาง ดําเนินการดังนี้ 
  5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีองคการบริหารสวนตําบล
สําเภาลมกําหนด 
  5.2 จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัดเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อ ตามลําดับคะแนน
ผลการประเมิน 
 

  6. สวนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลําดับคะแนนผลการประเมินใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใส และเปนธรรมของการประเมิน กอนท่ี
จะเสนอผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําไปใชในการเลื่อนอัตราคาตอบแทน  
     

ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
                    

             (นายชาญชัย  ถารีพันธ) 
                                             นายกองคการบรหิารสวนตําบลสําเภาลม
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