
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
พนกังานครูองคการบริหารสวนตําบล 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร  เร่ือง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  แกไขเพิ่มเติม พ
มิถุนายน ๒๕63  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร  เร่ือง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2562  ลงวันที่  ๒0  มิถุนายน
เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่  
(รวมแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
ปกครองสวนทองถิ่น กอนเร่ิมรอบการประเมินหรือในชวงเร่ิมรอบการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบล
ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานใหทราบโดยทั่วกัน

      ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา  จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมิ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
รอบการประเมินประจําปงบประมาณ  

1. ประกาศน้ีเรียกวา 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
จาง” 

2. ประกาศนี้ใหใชบงัคับในรอบการประเมิน 
3. ประกาศนี้บังคับใชเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบล

องคการบริหารสวนตําบล, และพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา โดยใชหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
1. ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน 

องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน  แบงเปน 
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหมีสัดสวนน้ําหนักรอยละ 

ปฏิบัติงาน ตามปริมาณผลงาน หรือ
การประหยัดหรือความคุมคาของการใช

ใหกําหนดผลสัมฤทธ์ิของงานพรอมกับกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จไมนอยกวา 
ผลงานตอคร้ัง 

 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล

พนักงานครอูงคการบริหารสวนตําบล และพนกังานจาง
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ระกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร  เร่ือง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  แกไขเพิ่มเติม พ

ระกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร  เร่ือง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล

มิถุนายน ๒๕62 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่  

2559   ไดกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจ

กอนเร่ิมรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบล
ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานใหทราบโดยทั่วกัน 

ในการน้ี องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา  จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมิ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล,  และพนักงานจางในสังกัด สําหรับ

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ดังน้ี 
ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล,พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล

ประกาศน้ีใหใชบังคบัในรอบการประเมิน ประจาํปงบประมาณ 
ประกาศน้ีบังคับใชเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบล

และพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา โดยใชหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานสวนตําบล 
ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management

องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน  แบงเปน 2 สวน ไดแก 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหมีสัดสวนน้ําหนักรอยละ 70 

ปฏิบัติงาน ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรง
ประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร  แลวแตกรณี 

ใหกําหนดผลสัมฤทธ์ิของงานพรอมกับกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จไมนอยกวา 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตาํบล, 
และพนักงานจาง  

ระกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไข
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2563  ลงวันที่  ๒4  

ระกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล            

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ 

ไดกําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
และพนักงานจางในสังกัดองคกร

กอนเร่ิมรอบการประเมินหรือในชวงเร่ิมรอบการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบล

ในการน้ี องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา  จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
และพนักงานจางในสังกัด สําหรับ

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา เรื่อง หลักเกณฑและ
นักงานครูองคการบริหารสวนตําบล,และพนักงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกาศน้ีบังคับใชเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบล, พนักงานครู

และพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา โดยใชหลักเกณฑและ

Performance  Management) โดยมี

70  โดยประเมินผลจากการ
ตรงตามเวลาที่กําหนด หรือ

ใหกําหนดผลสัมฤทธ์ิของงานพรอมกับกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไมนอยกวา 2 
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กรณีพนักงานสวนตําบลไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือระดับสูงข้ึน โดยมีการ

เสนอวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการพัฒนางาน ใหนําวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการพัฒนางานดังกลาว มากําหนด
เปนองคประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งน้ัน และครั้งถัดไปจนกวาจะไดผลสําเร็จตาม
ตัวช้ีวัดที่เสนอในวิสัยทัศนหรือขอเสนอ 

 2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใหมีสัดสวนน้ําหนักรอยละ 30       
ใหประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด ไดแก 

กรณีตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น และตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน        
ใหประเมินสมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก จํานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําผูบริหาร 
จํานวน  4 สมรรถนะ  

กรณีตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภททั่วไป  ใหประเมินสมรรถนะ
ประกอบดวย สมรรถนะหลัก  จํานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน  จํานวนไมนอยกวา          
3 สมรรถนะ  

กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลที่บรรจุใหม หรืออยู
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในรอบการประเมิน       
ใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดสวนคะแนนของแตละ
องคประกอบ รอยละ 50 

2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ไดแก 

1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับ
การประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและคาเปาหมาย 

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ดาน 
และสมรรถนะประจําบริหาร 4 ดาน 

3. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน 
ตําบลบานเหลา จัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง  
โดยมีเกณฑคะแนนแตละระดับใหเปนไปตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานสวน 
ทองถ่ินตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล 

1. ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management)  โดยมี
องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน  แบงเปน 2 สวน ไดแก 

1) การประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (ไมนอยกวารอยละ 70)  
โดยประเมินจากดานการจัดการเรียนการสอน  ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน ดานการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ (พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลที่อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ กําหนด
รอยละ 50) 
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 2) การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คณุธรรม จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ (รอยละ 30)  
2. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเหลา จัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง  
โดยมีเกณฑคะแนนแตละระดับใหเปนไปตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู 
ตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปให
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูน้ัน โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 80 ดังนี ้

 2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ 80 ใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังน้ี 
      1) ปริมาณผลงาน 
      2) คุณภาพของงาน 
      3) ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา 
      4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา 
 3. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ 20 ใหนําสมรรถนะของพนักงานสวน

ตําบลมาใชสําหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังน้ี 
    1) พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับ

สมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 
    2) พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ให

ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย  3 สมรรถนะ เชนเดียวกับ
พนักงานสวนตําบลในลักษณะงานเดยีวกัน  โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการแลวแตกรณี 

    3) พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผู มีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 

    4) พนักงานจางผูเช่ียวชาญพิเศษ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดาน และสมรรถนะ
ประจําสายงาน 3 สมรรถนะ ไดแก ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น ความคิดสรางสรรค สรางสรรคเพื่อ
ประโยชนทองถ่ิน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดบั 3 
 3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง  ใหจัดกลุมตามผล
คะแนนเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง   
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 กอนเริ่มรอบการประเมิน 
 ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน มีหนาที่กําหนดและจัดทําขอตกลงรวมกันในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก กําหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จหรือกําหนด
หลักฐาน หรือตัวช้ีวัดของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน ตําแหนงและระดับ รวมทั้ง 
กําหนดพฤติกรรมการการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดสวนคาน้ําหนัก และระดับที่คาดหวัง กรณีมีการ
เปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ไดรับมอบหมาย หรือมีการยายเปลี่ยนตําแหนงหรือหนาที่ความรับผิดชอบ 
ใหผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันพิจารณาปรับเปล่ียนขอตกลงผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาการ
ประเมินได โดยใหผูประเมินเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงขอตกลง 

 ในระหวางรอบการประเมิน 
          ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูประเมินมีหนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือชี้แจงใหแกผู
ขอรับการประเมิน เพ่ือปรับปรุง แกไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ  

 เมื่อครบรอบการประเมิน 
  เมื่อครบรอบการประเมินใหดําเนินการ  ดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 ใหผูรับการประเมินแสดงหลักฐานความสําเร็จของงานตอผูประเมิน
(ผูบังคับบัญชา) โดยทําการวิเคราะหผลสําเร็จของงานและคะแนนที่ไดรับ สําหรับการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใหผูประเมินเปนผูประเมินสมรรถนะของผูรับการประเมินที่แสดงออกใน
การปฺฏิบัตงิาน 
  ขั้นตอนที่ 2 ผูประเมินประเมินผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะของผูรับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติหนาที่ และใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ
ผลการประเมิน กรณีที่ผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานสวนตําบล
อยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย   
  ขั้นตอนที่ 3 ใหผูประเมินโดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง
(ถามี) จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล เสนอตอคณะกรรมการกล่ันกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานกอนนําเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลาพิจารณา 
  ขั้นตอนที่ 4  องคการบริหารสวนตําบลบานเหลาประกาศรายชื่อ ผูมีผลการปฏิบัติงาน
อยูในระดับดีเดนในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยอง ชมเชย และสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 

            จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วนัที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ.  ๒๕64 
 
  
                       (นายเรืองศลิป  คะโยธา) 
                       นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา                                                                                                                             
 


