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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล 
 ------------------------------- 

โดยท่ี ก. อบต. ไดมีมติเห็นชอบใหประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2563 เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563  เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 กําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบล ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานสวนตําบลในสังกัดทราบโดย
ท่ัวกัน 

 

ดังนั้นเพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอยและ
สอดคลอง กับประกาศหลักเกณฑของคณะกรรมการพนักงานส วน ตําบลจั งหวัดสุพรรณบุ รี กํ าหนด  
องคการบริหารสวนตํ าบลเขาพระ จึ งขอประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเ มินผลการปฏิบั ติ งาน  
ของพนักงานสวนตําบล  ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกวา ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานสวนตําบล  

2. ประกาศนี้ใหใชบังคับในรอบการประเมิน 1 เมษายน 2564  – 30 กันยายน 2564 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  

3.1  ให คํานึ ง ถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)   
โดยผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการบรรลุเปาหมาย โดยเชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ   
ในระดับองคกร หนวยงาน และระดับบุคคลเขาดวยกัน และสามารถวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบลตองมีหลักฐาน ตัวชี้วัดท่ีชัดเจน และเปนรูปธรรม มีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน  
แบงเปน 2 สวน ไดแก 

 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคาของการ 
ใชทรัพยากรแลวแตกรณี  (พนักงานสวนตําบลท่ีอยูในระหวางการทดลองงาน กําหนด รอยละ 50)  

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานสวนตําบลท่ีอยูในระหวางการ
ทดลองงาน กําหนด รอยละ 50) 

3.2 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไป ท่ี ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ไดแก 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับ
ผูรับการประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงานและคาเปาหมาย ใหกําหนดความสําเร็จไมนอยกวา 2 ผลงานตอครั้ง สําหรับพนักงาน 
สวนตําบลท่ีไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหรือระดับท่ีสูงข้ึน โดยมีการเสนอวิสัยทัศน  หรือขอเสนอ 
ในการพัฒนางาน ใหนําวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการพัฒนางานดังกลาวมากําหนดเปนองคประกอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกวาจะไดผลสําเร็จตามตัวชี้วัดท่ีเสนอ 
ในวิสัยทัศนหรือขอเสนอ          
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 (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะท่ีใช
ในการประ เ มินผลการปฏิ บั ติ ร าชการ  ประกอบด ว ย  สมรรถนะหลั ก  5  ด าน  สมรรถนะประจํ า 
สายงาน 3 ดาน และสมรรถนะประจําบริหาร 4 ดาน 

3.3  ระดบัผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน 
ตําบล เขาพระ   ใหจั ดกลุ มคะแนนผลการประเ มินเปน 5 ระดับ  ได แก  ดี เดน  ดีมาก ดี  พอใช  และ 
ตองปรับปรุง  โดยมีเกณฑคะแนนแตละระดับใหเปนไปตามท่ี ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

3 .4แบบประ เ มินผลการปฏิ บั ติ ง าน  ให นํ า แบบประ เ มินผลการปฏิ บั ติ ง าน 
ตามท่ี ก.อบต.กําหนด ดังรายละเอียดแนบทายประกาศ 

 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี   1   เมษายน   พ.ศ.2564 
 

 

                                 
           (นายมานพ  ฉํ่าพงษสันติ) 

                                          นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

        
 
 

 
 

      “ ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน ” 
 

 
พิมพ/ทาน........................ 
เจาของเรื่อง...................... 
ห 
น.สวน.......................... 
ปลัด................................ 



 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
องคการบริหารสวนตําบลสําหรับรอบการประเมินประจําป พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2 

(1 เมษายน 2564 – 30  กันยายน  2564) 
------------------------------------------------------------ 

   โดยท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือ วันท่ี 
19 มิถุนายน 2562 ไดประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2562  เพ่ือใหมีมาตรฐาน 
แหงวิชาชีพและระบบการบริหารงานบุคคลท่ีสอดคลองเสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงไมต่ํากวามาตรฐาน              
การบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 และขอ 6 แหงประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562 องคการ
บริหารสวนตําบลเขาพระ จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสําหรับรอบการประเมินประจําป พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน 2564-
30 กันยายน 2564)  ดังนี้ 

 ขอ 1 ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการ 
บริหารสวนตําบล โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล โดยท่ีผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนผูบังคับบัญชามีอํานาจประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลท่ีปฏิบัติราชการ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบล  
   ขอ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน 
ตําบล มีวัตถุประสงคเ พ่ือใหผูบังคับบัญชาใชปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 
ผูใตบังคับบัญชา ในอันท่ีจะประพฤติและปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ตามหลักเกณฑและ 
เง่ือนไขวาดวยการนั้น ดังนี้ 

(1)  การเลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทนอ่ืน ๆ  
(2)  การใหเงินรางวัลประจําป 
(3)  การใหรางวัลจูงใจ  
(4)  การพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
(5)  การแตงตั้งขาราชการ  
(6)  การใหออกจากราชการ  
(7)  การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ  

   ขอ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการประเมินปละ 2 ครั้ง ตามปงบประมาณ สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 

(1) ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 
มีนาคม 2564  
   (2) ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2564            / ขอ 4... 
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     ขอ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหาร 
สวนตําบลมีองคประกอบการประเมินจํานวน 2 องคประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 

(1) องคประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน    
70 คะแนน   

(2) องคประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน   

 ขอ 5 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และ การ
ปฏิบัตตินในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐาน ท่ัวไป
ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด ไดแก 
    (1) องคประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 
คะแนน ประกอบดวย  

(1.1)  ดานจัดการเรียนการสอน คะแนน 45 คะแนน  
(1.2)  ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน คะแนน 10 คะแนน  
(1.3)  ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คะแนน 10 คะแนน  
(1.4)  งานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย คะแนน 5 คะแนน  

   (2) องคประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน ประกอบดวย  
      (2.1) มีความซ่ือสัตย สุจริต รักษาประโยชนสวนรวม ไมอาศัยหรือยินยอมใหผูอ่ืนใช 
อํานาจและหนาท่ีของตน เพ่ือแสวงหาผลประโยชน คะแนน 5 คะแนน  
     (2.2) การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคําสั่งของผูบังคับบัญชา คะแนน 5 
คะแนน 
 (2.3) มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาใหแกทางราชการ คะแนน 5  
คะแนน   
 (2.4) การมีจิตสํานึกดี มุงบริการตอกลุมเปาหมายผูรับบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ คะแนน 
5 คะแนน    
    (2.5) การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 5 
คะแนน      

(2.6) การรักษาภาพลักษณและความสามัคคีในองคกร ชุมชน และสังคม คะแนน 5 
คะแนน  
   ขอ 6 ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช 
และตองปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนแตละระดับใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนดโดย
อนุโลม โดยมีชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี้ 

(1)  ระดับดีเดน ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90.00 ข้ึนไป  
(2)  ระดับดีมาก ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80.00-รอยละ 89.99  
(3)  ระดับดี ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70.00-รอยละ 79.99  
(4)  ระดับพอใช ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60.00-รอยละ 69.99  

     (5)  ระดับปรับปรุง ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 59.99 ลงมา  
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   ขอ 7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลใชแบบประเมินผล     
การปฏิบัติงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สายงานการสอน 
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนดโดยอนุโลม   
   ขอ 8 ใหมีการกําหนดขอตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและ ผูรับ
การประเมิน ท้ังนี้ ใหพิจารณาจากขอตกลงขององคการบริหารสวนตําบล หรือสถานศึกษา หรือหนวยงาน การศึกษา
ตามมาตรฐานและภาระงานข้ันต่ําท่ีไดมีการจัดทําและกําหนดไว 
   ขอ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน 
ตําบลใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  ผูบังคับบัญชาชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับการประเมินเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไข
ท่ีกําหนด กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวยเริ่มรอบการประเมินผล  

(2)  ผูบังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดําเนินการประเมินตามขอตกลงและกําหนดปฏิทิน
การประเมินใหทราบโดยท่ัวกัน  

(3)  ผูรับการประเมินประเมินตนเองตามแบบท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
กําหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานท่ีมีอยูจริง แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา  

(4)  ผูบงัคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว 
(5)  ในระหวางรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษา แนะนําผูรับการประเมิน 

เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ใหผลการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ 
ตามขอตกลงกอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน  

(6)  ผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินพรอมความเห็นใหผูรับการประเมินทราบเปน 
รายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินผลลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผูรับการประเมินไมยินยอม ลง
ลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลอยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อไว เปน
พยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย  

(7)  ใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมินตามขอ 1 โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน
ไปอีกชั้นหนึ่ง จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลเสนอตอ 
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลและบุคลากร ทาง
การศึกษาองคการบริหารสวนตําบลกอนนําเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล  

(8)  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายประกาศ
รายชื่อพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดนและดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบ 
โดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดี
ยิ่งข้ึน  
     

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
         

ประกาศ ณ วันท่ี   1   เมษายน  พ.ศ. 2564  
                                                       
 

                                                              
          (นายมานพ  ฉํ่าพงษสันติ)                                                      
   นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

 
       “ ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล  บริการเพือ่ประชาชน



 
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
เรื่อง   แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑการเล่ือนคาตอบแทนประจําป 

และการตอสัญญาจางของพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
--------------------------------------- 

 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง  ขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  อําเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  มีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และมีมาตรฐานไปในทางเดียวกัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 วรรคเจ็ด ประกอบกับมาตรา 13 (2)(3) และมาตรา 22 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบลในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2559 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง 
(ฉบับท่ี 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่องหลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับพนักงาน
จาง (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 30  พฤศจิกายน  2559  องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  จึงเห็นควรกําหนดแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนประจําป และการตอสัญญาจางพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1.ประกาศนี้เรียกวา “ ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  เรื่องแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนประจําป  และการตอสัญญาจางของพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลเขาพระ ” 

ขอ 2.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางฯ ตองเปนไปเพ่ือประโยชนในการท่ีสวนราชการจะใช
เปนเครื่องมือในการบริหารพนักงานจาง  และนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ  
แลวแตกรณี  ดังนี้ 

(1) การเลื่อนคาตอบแทน 
(2) การเลิกจาง 
(3) การตอสัญญาจาง 
(4) อ่ืนๆ 

ขอ 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปใหประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น  โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน  โดยกําหนดใหมีสัดสวนดังนี้ 

    ผลการประเมินดานผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 80  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  จะพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้ 

(ก) ปริมาณผลงาน    
(ข) คุณภาพผลงาน    
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา  
(ง) การใชทรัพยากรอยางคุมคา   

   ผลการประเมินดานพฤติกรรมการปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ  20 
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การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดสมรรถนะท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอความสําเร็จของงาน  และระบุพฤติกรรมบงชี้ท่ีพึงประสงคของแตละสมรรถนะ แลวให
ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจางเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบงชี้ท่ี
กําหนด โดยใหนําสมรรถนะของพนักงานสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนดมาใชสําหรับ
การประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี้ 

พนักงานจางท่ัวไป  ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5  สมรรถนะ  โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ี
คาดหวัง/ตองการในระดับ  1 

พนักงานจางตามภารกิจ  ไมรวมถึงพนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะ
หลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3  สมรรถนะ  เชนเดียวกันกับพนักงานสวนตําบลใน
ลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ
แลวแตกรณี 
  โดยในแตละรอบการประเมิน  ใหองคการบริหารสวนตําบลจะนําผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจางมาจัดกลุมตามผลคะแนนเปน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง โดยกําหนด
ชวงคะแนนการประเมินของแตละระดับผลการประเมิน  ดังนี้ 
            อัตราคาตอบแทน 
   ดีเดน  ตั้งแตรอยละ  95  ถึง  100  คะแนน  รอย 
   ดีมาก  ตั้งแตรอยละ  85  แตไมถึงรอยละ 95 คะแนน  รอย 
   ดี  ตั้งแตรอยละ  75  แตไมถึงรอยละ 85 คะแนน  รอย 
   พอใช  ตั้งแตรอยละ  65  แตไมถึงรอยละ 75 คะแนน  ไมได 
   ปรับปรุง  นอยกวา 65 คะแนน  ไมไดเลื่อนคาตอบแทน 

ขอ 4.หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนประจําป ใหพนักงานจางตามภารกิจ ไดรับการพิจารณาเลื่อน
คาตอบแทนผลการประเมินการปฏิบัติงาน  โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

4.1 ตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปท่ีแลวมาในตําแหนงท่ีจะเลื่อนคาตอบแทน    
    ไมนอยกวา 8 เดือน  (1 ตุลาคม  ถึง 30 กันยายน)  

4.2 มีผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับ “ดี” (เลื่อนไดไมเกินรอยละ 6 ของฐาน 
    คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน) 

ขอ 5.การตอสัญญาจางพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
5.1 มีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนท่ีแสดงวา นโยบาย  แผนงาน  หรือโครงการท่ี ดําเนินการอยู 

ยังคงมีการดําเนินการตอและมีความจําเปนตองใชพนักงานจางปฏิบัติงานตอไป หากองคการ
บริหารสวนตําบลไมมีแผนงานหรือโครงการท่ีจําเปนตองปฏิบัติ หรือไมมีหลักฐานท่ีชัดเจน 
สามารถเลิกจางพนักงานจางได  แตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลกอน 

5.2 องคการบริหารสวนตําบลนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจางมาประกอบการ
พิจารณาตอสัญญาจาง  โดยพนักงานจางท่ีจะไดรับการตอสัญญาจางจะตองมีผลการประเมิน
การปฏิบัติงานเฉลี่ยยอนหลัง  2  ป และอยูในระดับไมต่ํากวา “ระดับดี”  

ขอ 6.ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน เปนผูประเมินพนักงานจาง ตามสวนราชการท่ีสังกัดและใหผูประเมินแจงให
ผูรับการประเมินทราบถึงเปาหมายของการปฏิบัติงานตามตําแหนงท่ีรับผิดชอบใหสอดคลองกับขอกําหนดการจางท่ี
กําหนดในสัญญาจางและเม่ือเสร็จสิ้นการประเมินในแตละครั้งแลว ผูประเมินตองแจงผลการประเมินใหพนักงานจาง
ฯ ทราบ  และใหคําปรึกษาแนะนําแกพนักงานจางฯ เพ่ือแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน 

/ ขอ 7... 
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ขอ 7. ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางฯ  ปละ  2  ครั้ง  ตามปงบประมาณ  คือ 
  ครั้งท่ี  1  ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวาง  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม 

ครั้งท่ี  2  ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวาง  1  เมษายน ถึง  30 กันยายน 
 ขอ 8. ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซ่ึงเปนผูติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จตามท่ีกําหนด 

 ขอ 9. เม่ือครบรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ซ่ึงเปนผูประเมินและสวนราชการตนสังกัดของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ดําเนินการดังนี้ 
 9.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาพระกําหนด 
 9.2 จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัดเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อ ตามลําดับคะแนนผลการ
ประเมิน 
 9.3 สวนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลําดับคะแนนผลการประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใส และเปนธรรมของการประเมิน กอนท่ีจะเสนอผลการ
ประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําไปใชในการเลื่อนอัตราคาตอบแทน   

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   1   เมษายน    พ.ศ. 2564 
 

                                                                   
      

    ( นายมานพ  ฉํ่าพงษสันติ ) 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน”
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