
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

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

  ด้วยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่           
๓0 ธันวาคม ๒๕5๘ ได้ก าหนดให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล
เป็นไปตามระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการบริหาร
ผลงาน (Performance Management) ในระบบจ าแนกต าแหน่ง 
  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ พนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ส าหรับรอบการประเมินที่ ๒ ประจ า
ปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 
  1. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่๑ เมษายน ๒๕๖6 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ก าหนดให้มีการประเมิน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน          
ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลา ที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยมี
สัดส่วนคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
   1.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ (ก.จ./ก.ท./ ก..อบต.) 
ก าหนดจ านวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ (กจ./ก.ท./ก.อบต.) 
ก าหนด จ านวน ๓ สมรรถนะโดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๓๐  
   ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้มีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕0 
  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
   ๒.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล ได้แก่ 
    (๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    (๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้อ านวยการ ส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 
    (3) ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าส านักหรือกอง ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในบังคับบัญชา 
   ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ 
หรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหัวหนส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
แล้วแต่กรณีเป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 

               /ในกรณี... 
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  ในกรณีที่เป็นการประมินพนักงานส่วนต าบลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ ๑ มีนาคม หรือวันที่  
๑ กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม
ก่อนการโอน หรือย้ายเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
  ๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลให้ด าเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมนิผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
  (๒) ในแต่ละรอบการปะเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน และผู้รับการประเมินก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  ส าหรับการก าหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่
ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทน
หรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
  (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ท าการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนต าแหน่งหรือหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงมลการปฏิบัติงานในระการ
ประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
  (4 )ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้รับการ
ประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการวิเคราะห์
ผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ื อหาความจ าเป็นในการพัฒนา            
เป็นรายบุคคลด้วย 
  (๕) ไนการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินแจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประมินทราบเป็นรายบุคล โดให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
กรณีผู้รับการประเมินไม่ยินอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบล อย่างน้อยหนึ่งคน
ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
  (๖) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง    
(ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (7) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อ
ข้าราชการ/พนักงานสนต าบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการ
ยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
           /๓. ระดับผล 
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  3. ระดับผลการประเมิน 
      ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมิน ของแต่ละระดับ ดังนี้ 
   (๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
   (๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙. 
   (๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘. 
   (๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
   (๕) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟต้องมีความชัดเจน           
มีหลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) ก าหนด 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 
(นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

 
 
                                                        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

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

  ด้วยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖)ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ส าหรับรอบการประเมินที่ ๒ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 
  1. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ก าหนดให้มีการประเมิน ดังนี้ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมิน
จากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งนั้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งนั้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน          
โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 
  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
   ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
    (ก) ปริมาณผลงาน 
    (ข) คุณภาพผลงาน 
    (ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
    (ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
   ๒.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
สมรรถนะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของ
แต่ละสมรรถนะ แล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับ
สมรรถนะ และพฤติกรรมบ่งชี้ที่ก าหนด โดยให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลก าหนด มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
  พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวังต้องการ ในระดับ ๑ 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ 
สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน           
โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
  พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังต้องการ ในระดับ ๒ 
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  พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะประจ าสายงาน         
๓ สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๓ 
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป         
ให้ด าเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
   (ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นตันซึ่งเป็นผู้ประเมิน และ
พนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนและก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือ
ความส าเร็จของงานซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนดดัชนีชี้วัดหรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหวัดตาม (๒.๒.) ด้วย 
   (ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นตันซึ่ง เป็นผู้ประเมินติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงานที่ก าหนด 
   (ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นตันซึ่ งเป็นผู้ประเมินและ         
ส่วนราชการตันสังกัดพนักงานจ้างด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
    ๒) จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ
พนักงานจ้างตามล าดับคะแนนผลการประเมิน 
    (๓) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามล าดับคะแนนผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็น
ธรรมของการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนอัตราค่าตอบแทน 
  ๔. ระดับผลการประเมิน 
   ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ระดับคือดีเด่น ดีมากดี พอใช้ ปรับปรุง โดย 
ก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
   ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ ถึง ๑๐๐  คะแนน 
   ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 8๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕  คะแนน 
   ดี ตั้งแต่ร้อยละ  ๗๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕  คะแนน 
   พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๕  คะแนน 
   ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ ๖๕   คะแนน 
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของ
ลักษณะงานและวิธีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้
ส าหรับพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้องค์กาบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้นได้เองหรือปรับใช้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาม/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความส าเร็จของงาน ผลผลิต
ที่คิดหวังจากการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในวรรค
หนึ่ง 
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  5. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ต้องมีความชัดเจน
มีหลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี (ก.จ./ก.ท/ก.อบต.) ก าหนด 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
(นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

 

 

 

 


