
                                          
 
  

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่านางแนว 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครู 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางแนว  
*************************** 

  โดยที่ ก.อบต. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของ พนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2558 และก ำหนดให้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่ม
รอบกำรประเมิน 
  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำนำงแนว จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของ พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนครู องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำนำงแนว ส ำหรับรอบกำรประเมิน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2  (1 เมษำยน 2562 – 30  กันยำยน  2562 ) ดังนี้ 

๑. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน ( Performance Management) โดยมีองค์ประกอบกำรปะเมินและ
สัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2  ส่วน ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70)  โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน 
คุณภำพของงำน ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือคุ้มค่ำ 

1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะหลัก  
สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 

๒. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ก ำหนดได้แก่ 

2.1  กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน  เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับกำร
ประเมิน เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติงำนและค่ำเป้ำหมำย 

2.2  พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้ำน สมรรถนะประจ ำสำยงำน 3 ด้ำน และสมรรถนะ
ประจ ำผู้บริหำร 4 ด้ำน 

๓. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำนำงแนว ได้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดย
มีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตำมท่ี ก.อบต.จังหวัดขอนแก่นก ำหนดโดยอนุโลม 

๔. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นตำมที่ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่นก ำหนดโดยอนุโลม   

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

                ประกำศ  ณ  วันที่    25   เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

          ส.อ. 
 ( จวง  เหชัยภูมิ ) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำนำงแนว 



 

 

    
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่านางแนว 

เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางแนว  

*************************** 
  โดยที่ ก.อบต. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของ พนักงำนจ้ำง พ.ศ. 2560 และก ำหนดให้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนจ้ำง ในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 
  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำนำงแนว จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของ พนักงำนจ้ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำนำงแนว ส ำหรับรอบกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ครั้งที่ 2  (1 เมษำยน  2562 – 30 กันยำยน 2562 ) ดังนี้ 

๑. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ พนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ค ำนึงถึงระบบ
กำรบริหำรผลงำน ( Performance Management) โดยมีองค์ประกอบกำรปะเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2  
ส่วน ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80)  โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน 
คุณภำพของงำน ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือคุ้มค่ำ 

1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะหลัก  
และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 

๒. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ก ำหนดได้แก่ 

2.1  กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน  เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับกำร
ประเมิน เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติงำนและค่ำเป้ำหมำย 

2.2  พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ สมรรถนะประจ ำสำยงำน 3 สมรรถนะ  

ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ำนำงแนว ได้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตำมที่ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่นก ำหนดโดยอนุโลม 

๓. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วน
จ้ำงตำมท่ี ก.อบต.จังหวัดขอนแก่นก ำหนดโดยอนุโลม  

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

                ประกำศ  ณ  วันที่    25    เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563 

          ส.อ. 
 ( จวง  เหชัยภูมิ ) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำนำงแนว 
 

 


