
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสกลนคร ได้กําหนดมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างในสังกัดเพ่ือทราบ ก่อนเริ่ม 
รอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินนั้น 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัด สําหรับรอบการประเมินประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ข้อ ๓ ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตําบล พนักงาน ครูและ
พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม  โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๓.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานครู 

๓.๑.๑ ให้คํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน โดยมีองค์ประกอบการประเมินและ สัดส่วน
คะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า (พนักงานส่วนตําบล
ที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน กําหนด ร้อยละ ๕๐) 

(๒) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓o ) ประกอบด้วยการประเมิน 

 สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผู้บริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานส่วนตําบลที่อยู่ในระหว่าง 
การทดลองงาน กําหนด ร้อยละ ๕๐) 

๓.๑.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการ 

หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ได้แก่ 
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(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทําข้อตกลงระหว่างผู้ประเมิน กับ 

ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 

   (๒) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจํานวน สมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจําสาย งาน ๓ ด้าน 
และสมรรถนะประจําบริหาร ๔ ด้าน 

๓.๑.๓ ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร ส่วน 

ตําบลโนนหอม  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้อง 
ปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

๓.๑.๔ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

๓.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

๓.๒.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป ให้ 

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้ 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ ๘๐ พิจารณาจาก 

(๑) ปริมาณผลงาน  

(๒) คุณภาพของงาน 

(๓) ประโยชน์ของงาน 

- การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๒๐ ให้นําสมรรถนะของพนักงานส่วนตําบล 

มาใช้สําหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 

(๑) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดย กําหนดระดับ 

สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑ 

(๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสําหรับ ผู้มีทักษะ ให้ 

ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจําสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ 
เช่นเดียวกับพนักงานส่วนตําบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ ต้องการ ใน
ระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

(๓) พนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะ หลัก ๕  

สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๒ 
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(๔) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน และสมรรถนะ 

ประจําสายงาน ๓ สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิด สร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๓ 

๓.๒.๒ ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัด กลุ่ม 

คะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง 

๔. ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าใน การ 

ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสําเร็จ 
ตามท่ีกําหนด 

๕. เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้น  

สังกัดของ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ดําเนินการดังนี้ 

๕.๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วน 

ตําบล สุวรรณคามกําหนด 

๕.๒ จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อ ตามลําดับ  

คะแนนผลการประเมิน 

 6. ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลําดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการ  

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน 
ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือนําไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง 
ประจํา และเลื่อนอัตราค่าตอบแทน 

 

ประกาศ ณ วันที่ 4  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

( ลงชื่อ ) 

 (นายบุญเถิง  เภาโพธิ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 

 


