
 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

........................................... 

   โดยที่ ก.อบต. ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกันก่อนเริ่มรอบ

การประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ส าหรับรอบการประเมิน  ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

   ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 

(Performance  Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐)  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน  คุณภาพ 

ของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

      ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐)  ประกอบด้วย  การประเมินสมรรถนะ

หลัก  สมรรถนะประจ าผู้บริหาร  และสมรรถนะประจ าสายงาน 

   ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ 

สมรรถนะให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต. ก าหนด  ได้แก่ 

       ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ

การประเมินเกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรม ในการปฏิบัติราชการ  โดยการก าหนดตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติงาน  และค่าเป้าหมาย 

      ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ใน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  ๕  ด้าน  สมรรถนะประจ าสายงาน ๓  

ด้าน  และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร  ๔  ด้าน  

/๓. ระดับผลการประเมิน... 
 



 

-๒- 

   ๓. ระดับผลการประเมิน  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

ยางตลาด  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน  เป็น ๕ ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้ และต้องปรับปรุง 

โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม 

   ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น ตามที่ ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๕   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

       
                                                                 (นายสมหมาย  ทับศรี) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 

........................................... 

   ด้วยเห็นสมควรแก้ไขการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารผลงาน และการเลื่อน

ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้างในสังกัดทราบโดยทั่ว

กันก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  

   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ส าหรับรอบการประเมิน  ประจ าปง

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  

  ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น  โดยมีองค์ประกอบการประเมิน

และสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น  ๒  ส่วน  ได้แก่ 

        ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๘๐)  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน  คุณภาพ

ผลงาน  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

        ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๒๐)  ประกอบด้วย  การประเมินสมรรถนะ

หลัก  ๕  สมรรถนะ  และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย  ๓  สมรรถนะ 

   ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ 

สมรรถนะให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต. ก าหนด  ได้แก่ 

        ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ

การประเมินเกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรม ในการปฏิบัติราชการ  โดยการก าหนดตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติงาน  และค่าเป้าหมาย 

        ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ใน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  ๕  ด้าน   สมรรถนะประจ าสายงาน       

๓  ด้าน   

                                                                                                                                                                                                    /๓. ระดับผลการประเมิน... 

 



 

-๒- 

   ๓. ระดับผลการประเมิน  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

ยางตลาด  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน  เป็น ๕ ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้ และต้องปรับปรุง 

โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม 

   ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น  ตามท่ี ก.อบต. ก าหนด 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๕   เดอืน   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                   
                         (นายสมหมาย  ทับศรี) 

                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
เรื่อง  ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือน 

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

.................................................................. 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ข้อ ๖ เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรวงเงิน
งบประมาณอย่างเป็นธรรม  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบริหารวงเงินในการเลื่อนขั้นเงินเดือนในภาพรวมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหกของฐานในการค านวณ และให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ได้ใช้ในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยต้อง
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน นั้น 

เพ่ือให้การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
อาศัยอ านาจตามข้อ  ๖  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางตลาด  จึงประกาศฐานในการค านวณและร้อยละของฐานในการค านวณ
เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ประจ าปง 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๑. ฐานในการค านวณ  หมายความว่า  ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
แต่ละอันดับโดยแบ่งเป็น 

 ๑.๑ ฐานในการค านวณระดับล่าง  ได้แก่  ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุด ตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดกับค่ากลาง หารด้วยสอง 

  ๑.๒ ฐานในการค านวณระดับบน ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลก าหนดกับค่ากลาง หารด้วยสอง 

 ๑.๓ ฐานในการค านวณ จากตารางบัญชีขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือใช้เป็นฐานในการค านวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 

 /๒. อันดับ... 



 
-๒- 

 

อันดับ ช่วงเงินเดือน ฐานในการค านวณ 
 

คศ. ๕ 
๖๐,๘๔๐ – ๗๖,๖๖๐ บน ๖๘,๕๖๐ 
๒๙,๙๘๐ – ๖๐,๘๓๐ ล่าง ๖๐,๘๓๐ 

 
 

คศ. ๔ 
๕๐,๓๓๐ – ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐ 
๒๔,๔๐๐ – ๕๐,๓๒๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐ 

 
 

คศ. ๓ 
๔๐,๒๘๐ – ๕๓,๓๙๐  บน ๔๙,๓๓๐ 
๑๙,๘๖๐ – ๔๐,๒๗๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐ 

 
 

คศ. ๒ 
๓๐,๒๑๐ – ๔๑,๖๒๐ บน ๓๕,๒๗๐ 
๑๖,๑๙๐ – ๓๐,๒๐๐ ล่าง ๓๐,๒๐๐ 

 
 

คศ. ๑ 
๒๔,๘๙๐ – ๓๔,๓๑๐ บน ๒๙,๖๐๐ 
๑๕,๔๔๐ – ๒๔,๘๘๐ ล่าง ๒๒,๗๘๐ 

 
 

ครูผู้ช่วย 
๑๙,๙๑๐ – ๒๔,๗๕๐ บน ๒๒,๓๓๐ 
๑๕,๐๕๐ – ๑๙,๙๐๐ ล่าง ๑๗,๔๘๐ 

 

  ๒. ร้อยละของฐานในการค านวณ  เพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ต าบลและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ดังนี้ 

คะแนนต่ าสุด คะแนนสูงสุด ระดับผลการประเมิน ร้อยละของฐานในการค านวณ 
๐.๐๐ ๕๙.๙๙ ปรับปรุง ๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ ๖๐.๙๙ พอใช้ ๑.๐๐ 
๖๑.๐๐ ๖๑.๙๙ พอใช้ ๑.๐๐ 
๖๒.๐๐ ๖๒.๙๙ พอใช้ ๑.๐๐ 
๖๓.๐๐ ๖๓.๙๙ พอใช้ ๑.๐๐ 
๖๔.๐๐ ๖๔.๙๙ พอใช้ ๑.๐๐ 
๖๕.๐๐ ๖๕.๙๙ พอใช้ ๑.๒๐ 
๖๖.๐๐ ๖๖.๙๙ พอใช้ ๑.๒๐ 
๖๗.๐๐ ๖๗.๙๙ พอใช้ ๑.๒๐ 
๖๘.๐๐ ๖๘.๙๙ พอใช้ ๑.๒๐ 
๖๙.๐๐ ๖๙.๙๙ พอใช้ ๑.๒๐ 
๗๐.๐๐ ๗๐.๙๙ ดี ๑.๔๐ 
๗๑.๐๐ ๗๑.๙๙ ดี ๑.๔๐ 
๗๒.๐๐ ๗๒.๙๙ ดี ๑.๔๐ 
๗๓.๐๐ ๗๓.๙๙ ดี ๑.๔๐ 
๗๔.๐๐ ๗๔.๙๙ ดี ๑.๔๐ 

 

 /๓. คะแนนต่ าสุด 



 
-๓- 

 

คะแนนต่ าสุด คะแนนสูงสุด ระดับผลการประเมิน ร้อยละของฐานในการค านวณ 
๗๕.๐๐ ๗๕.๙๙ ดี ๑.๖๐ 
๗๖.๐๐ ๗๖.๙๙ ดี ๑.๖๐ 
๗๗.๐๐ ๗๗.๙๙ ดี ๑.๖๐ 
๗๘.๐๐ ๗๘.๙๙ ดี ๑.๖๐ 
๗๙.๐๐ ๗๙.๙๙ ดี ๑.๖๐ 
๘๐.๐๐ ๘๐.๙๙ ดีมาก ๑.๘๐ 
๘๑.๐๐ ๘๑.๙๙ ดีมาก ๑.๘๐ 
๘๒.๐๐ ๘๒.๙๙ ดีมาก ๑.๘๐ 
๘๓.๐๐ ๘๓.๙๙ ดีมาก ๑.๘๐ 
๘๔.๐๐ ๘๔.๙๙ ดีมาก ๑.๘๐ 
๘๕.๐๐ ๘๕.๙๙ ดีมาก ๒.๐๐ 
๘๖.๐๐ ๘๖.๙๙ ดีมาก ๒.๐๐ 
๘๗.๐๐ ๘๗.๙๙ ดีมาก ๒.๐๐ 
๘๘.๐๐ ๘๘.๙๙ ดีมาก ๒.๐๐ 
๘๙.๐๐ ๘๙.๙๙ ดีมาก ๒.๐๐ 
๙๐.๐๐ ๙๐.๙๙ ดีเด่น ๒.๓๐ 
๙๑.๐๐ ๙๑.๙๙ ดีเด่น ๒.๓๐ 
๙๒.๐๐ ๙๒.๙๙ ดีเด่น ๒.๓๐ 
๙๓.๐๐ ๙๓.๙๙ ดีเด่น ๒.๕๐ 
๙๔.๐๐ ๙๔.๙๙ ดีเด่น ๒.๕๐ 
๙๕.๐๐ ๙๕.๙๙ ดีเด่น ๒.๕๐ 
๙๖.๐๐ ๙๖.๙๙ ดีเด่น ๓.๐๐ 
๙๗.๐๐ ๙๗.๙๙ ดีเด่น ๓.๐๐ 
๙๘.๐๐ ๙๘.๙๙ ดีเด่น ๓.๐๐ 
๙๙.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ดีเด่น ๓.๐๐ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๙    เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                             
                                                               (นายสมหมาย  ทับศรี) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 


