
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

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

  โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลได้ก าหนดทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบล ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่  2 
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ดังนี้ 
  1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ได้แก่ 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงานความรวดเร็วหรือความตรงเวลา และความประหยัดหรือคุ้มค่า 
   1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลักให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
  2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
   2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมินเกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 
   2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน 
สมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 
  3.  ระดับผลการประเมินในการประเมินผลงานปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาโสมให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุงโดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดโดยอนุโลม 
  4.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดโดยอนุโลม 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563 
  
   

     ลงชื่อ  
          ( นายสมทรง  ช้างชนะ ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
************************************************************** 

  

  โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนขั้นค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจ าว่าเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามมาตรา 22 มาตรา 
24 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และข้อ 50 ของประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลส าหรับลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ตลอดจนเพ่ือให้ความชัดเจน
ในการประเมินผลงานปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ลูกจ้างประจ า ในสังกัดทราบโดยทั่วกั นก่อนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 
เมษายน – 30 กันยายน 2563) ดังนี้ 
  1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ได้แก่ 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงานความรวดเร็วหรือความตรงเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
   1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลักประจ าสายงาน 
  2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า (สมรรถนะ) ให้ก าหนดสมรรถนะ
ให้สอดคล้องกับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ า ดังนี้ 
   2.1 ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพ้ืนฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
ก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1  
   2.2 ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 
สมรรถนะ เช่นเดียวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
  3.  ระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวทางการประเมิน  ให้แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563 
    

     ลงชื่อ  
          ( นายสมทรง  ช้างชนะ ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
************************************************************** 

  

  โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้าง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้าง ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 
2563) ดังนี้ 
  1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้ค านึงถึงระบบการบริหารงานของพนักงานจ้าง
ตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างโดยมีองค์ประกอบการ
ประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
        1.1 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยประเมินผลการปริมาณผลการ
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
   1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจ าสายงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
  2.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ
ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างที่ ก.กลาง ที่ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
   2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับพนักงาน
จ้าง ผู้รับการประเมินเก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมาย โดยต้องก าหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และระดับค่าเป้าหมาย 
   2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ที่พนักงานจ้างต้อง รับการ
ประเมิน และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยใช้รูปแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามที่ ก.กลางก าหนด 
  3.ระดับผลการประเมินในการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดย
ก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
  ดีเด่น  ตั้งแต่ร้อยละ  95  ถึง  100 คะแนน  อัตราการเลื่อนค่าตอบแทน 5.01 – 6.00% 
  ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 85  แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน อัตราการเลื่อนค่าตอบแทน 4.01–5.00% 
  ดี      ตั้งแต่ร้อยละ 75  แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน อัตราการเลื่อนค่าตอบแทน 3.01–4.00% 
  พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 65  แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน อัตราการเลื่อนค่าตอบแทน 2.01–3.00% 
  ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน 
          /มีเกณฑ์คะแนน... 
 
 



 
2 

 
  มีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ (ก.กลาง) ก าหนดอนุโลม 
 

  4. แบบประเมินผลงานปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามท่ี  
(ก.กลาง) ก าหนดโดยอนุโลม 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563 
    
 
 

       ลงชื่อ  
          ( นายสมทรง  ช้างชนะ ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 


