
 
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล   

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

  โดยที่ ก.อบต.  ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๕๘  ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนต ำบลในสังกัดเพ่ือทรำบทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่ม
รอบกำรประเมิน 
  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล  ส ำหรับรอบกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่  ๑  
(๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ – ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๔)  ดังนี้ 

๑. กำรประเมินผลปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน  
(Performance  Management)  โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น  ๒  ส่วน  ได้แก่ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำนคุณภำพ 
ของงำน ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 

๑.๒ พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ ๓๐ ) ประกอบด้วยกำรประเมินสมรรถนะหลัก  
สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร  และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 

๒. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนด ได้แก่ 

 ๒.๑ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับกำร
ประเมิน เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน
และค่ำเป้ำหมำย 

 ๒.๒ พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้ำน สมรรถนะประจ ำสำยงำน ๓ ด้ำน และ
สมรรถนะประจ ำบริหำร ๔ ด้ำน 

๓. ระดับผลกำรประเมินในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ช่อระกำ  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมินเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตำมท่ี ก.อบต.ก ำหนดโดยอนุโลม 

๔. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตำมท่ี ก.อบต.ก ำหนดโดยอนุโลม ดังรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ 
             

 ประกำศ  ณ  วันที่   ๓๐  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

    (ลงชื่อ)    
                        (นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ) 

                                                                  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 

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

  โดยที่ ก.อบต. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๕๘  ก ำหนดให้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนต ำบลในสังกัดเพ่ือทรำบทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่ม
รอบกำรประเมิน 
  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติ งำนของลูกจ้ำงประจ ำ  ส ำหรับรอบกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ครั้ งที่  ๑  
(๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ – ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๔) ดังนี้ 

๑. ให้น ำแนวทำงกำรประเมินผลปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นมำใช้
ส ำหรับ 

กำรบริหำรงำนบุคคลของลูกจ้ำงประจ ำโดยอนุโลม  ส ำหรับผู้บังคับบัญชำชั้นต้นที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ลูกจ้ำงประจ ำ  หมำยถึง  หัวหน้ำฝ่ำย  หรือหัวหน้ำส ำนักปลัด  ผู้อ ำนวยกอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  หรือหัวหน้ำส่วน
รำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนแล้วแต่กรณี  

๒. กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบ ัต ิงำนของลูกจ้ำงประจ ำ (สมรรถนะ)  ให ้ก ำหนด
สมรรถนะให้ 

สอดคล้องกับต ำแหน่งและกลุ่มต ำแหน่งของลูกจ้ำงประจ ำ  ดังนี้ 
 -ลูกจ้ำงประจ ำกลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงำนเหมือนข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  
ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  ๕  สมรรถนะ  และสมรรถนะประจ ำสำยงำนอย่ำงน้อย  ๓  สมรรถนะ  เช่นเดียวกับ
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นในลักษณะงำนเดียวกัน  โดยก ำหนดระดับสมรรถนะที่คำดหวัง/ต้องกำร  ใน
ระดับปฏิบัติงำน  หรือระดับปฏิบัติกำรแล้วแต่กรณี 

๓. ระดับผลกำรประเมินในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมินเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนน
แต่ละระดับให้เป็นไปตำมท่ี ก.อบต.ก ำหนดโดยอนุโลม 

๔. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตำมท่ี ก.อบต.ก ำหนดโดยอนุโลม  ดังรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ 
             

 ประกำศ  ณ  วันที่   ๓๐  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 
    (ลงชื่อ)   
                        (นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ) 

                                                                  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา   

รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก 
------------------------------- 

 

 ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๖๒ ลง
วันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ ได้ประกำศหลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยให้มีระบบกำรบริหำรงำนที่สอดคล้องเสมอภำคและเป็นธรรม ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนกำร
บริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร นั้น 
 

 ในกำรนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ของพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด ส ำหรับรอบกำรประเมิน ครั้งที่ ๒ ครึ่งปหีลัง  ดังนี้ 

๑. ประกำศฉบับนี้เรียกว่ำ ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รอบกำรประเมิน ครั้งที่ ๑ ครึ่งปี
แรก 

๒. ประกำศนี้ให้ใช้บังคับในรอบกำรประเมิน ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔ 

๓. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้มีองค์ประกอบกำรประเมิน จ ำนวน ๒ องค์ประกอบ คะแนน
รวม  ๑๐๐  คะแนนดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ ๑ กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน คะแนนเต็ม  ๗๐ 
คะแนน 

 องค์ประกอบที่ ๒ กำรประเมินกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ คะแนน ๓๐ คะแนน 

๔. ในแต่ละรอบกำรประเมินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จะน ำคะแนนกำรประเมินผลงำน
มำจัดกลุ่มตำมผลคะแนนเป็น  ๕ ระดับ ดังนี้ 

 ระดับดีเด่น   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป 
 ระดับดีมำก  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ร้อยละ ๘๙.๙๙ 
 ระดับดี  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ร้อยละ ๗๙.๙๙ 
 ระดับพอใช้  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ร้อยละ ๖๙.๙๙ 
 ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมำ 
๕. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนต้องมีควำมชัดเจน  มีหลักฐำน  และเป็นไปตำมแบบประเมินผล

กำรปฏิบัติงำนที่คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด 
๖. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อ

ระกำให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
 

/(๑) ผู้บังคับบัญชำ…..... 



 
                                                                     -๒- 
 

(๑) ผู้บังคับบัญชำชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับกำรประเมินเกี่ยวกับมำตรฐำนทั่วไปนี้ก่อนเริ่ม
รอบ กำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน  

(๒) ผู้บังคับบัญชำชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมินตำมข้อตกลงและก ำหนดปฏิทินกำร 
ประเมิน ให้ทรำบโดยทั่วกัน 

(๓) ผู้รับกำรประเมิน ประเมินตนเองตำมแบบที่คณะกรรมกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด โดย 
ประเมินจำกเอกสำรหลักฐำนที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ  

(๔) ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและบันทึกผลกำรประเมินไว้  
(๕) ในระหว่ำงรอบกำรประเมินให้ผู้บังคับบัญชำให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำผู้รับกำรประเมิน เพ่ือ

ปรับปรุง 
พัฒนำ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน ให้ผลกำรปฏิบัติงำนประสบผลส ำเร็จ ตำมข้อตกลง
ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 

(๖) ผู้บังคับบัญชำแจ้งผลกำรประเมินพร้อมควำมเห็นให้ผู้รับกำรประเมินทรำบเป็นรำยบุคคล 
โดยให้ผู้รับกำรประเมินลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน  กรณีที่ผู้รับกำรประเมินไม่ยินยอมลงลำยมือชื่อ
รับทรำบผลกำรประเมิน ให้พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอย่ำงน้อยหนึ่งคน ลง
ลำยมือชื่อเป็นพยำนว่ำได้มีกำรแจ้งผลกำรประเมินดังกล่ำวแล้วด้วย 

(๗) ให้ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ประเมิน โดยควำมเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง จัด
ส่งผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสนอต่อ
คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเสนอต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(๘) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำหรือผู้บังคับบัญชำที่ได้รับมอบหมำยจะประกำศ 
รำยชื่อพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีเด่นและ
ดีมำกในที่เปิดเผย ให้ทรำบโดยกันเพ่ือเป็นกำรยกย่องชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนในรอบ
กำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

 

 ประกำศ   ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
    (ลงชื่อ)         
     (นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

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

  โดย คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ (ก.อบต.จ.นม.) ได้ประกำศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ ๖) ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๙ ก ำหนดช่วงเริ่มรอบ
กำรประเมินให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำหนดเป้ำหมำยผลส ำเร็จของงำนในภำพรวมขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ที่จะมอบหมำยให้พนักงำนจ้ำงปฏิบัติ 
 

  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง ส ำหรับรอบกำรประเมินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ – ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๔) ดังนี้ 

๑. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไปให้ประเมิน
จำก 

ผลงำนและคุณลักษณะในกำรปฏิบัติงำน โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนนแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน คุณภำพ
ผลงำน ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
       ๑.๒ พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน (ร้อยละ ๒๐) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
  ๒.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือสมรรถนะ 
ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนด ได้แก่ 
       ๒.๑ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับกำร
ประเมินเกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติงำน โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน  
และค่ำเป้ำหมำย 
       ๒.๒ พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ๕ ด้ำน และสมรรถนะประจ ำสำยงำน ๓ ด้ำน 
  ๓. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมินเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละ
ระดับให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ (ก.อบต.จ.นม.) ก ำหนดโดยอนุโลม 
  ๔.  แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมที่ 
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ (ก.อบต.จ.นม.) ก ำหนดโดยอนุโลม 
 

  ประกำศ ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

      (ลงชื่อ)      
       (นำยทองแดง  ศรีธรรมมำ) 
         นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 


