
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม.  
เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ   ได้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 แก้ไขเพ่ิมเติม     (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

ดังนั้น อาศัยตามความในข้อ 11 (1)  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้  

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี การเลื่อนและแต่งตั้ง  
การย้าย  การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ  การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยให้ค านึงถึงระบบ
การบริหารผลงาน (Performance Management)   ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กรระดับหน่วยงาน  ไปสู่
ระดับบุคคล  เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถ
วัดประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม   โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน
คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงานคุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่ก าหนด หรือการประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
แล้วแต่กรณี  โดยก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน  และความประหยัดหรือความคุ้มค่า ของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่
กรณี โยก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชีวัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง  

กรณีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น  โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์หรือเสนอการ
พัฒนางาน  ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการประเมินในครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดเสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30 โดยประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดได้แก่ การประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 

1.3 กรณกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่  หรืออยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ 
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 

/2.2 พฤติกรรม… 
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2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ ใช้ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกประเภท
ต าแหน่งและทุกระดับ ได้แก่ 

(1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก ๕  สมรรถนะ ด้านและสมรรถนะประจ าบริหาร 4  สมรรถนะ  

(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก           
๕  สมรรถนะ ด้านและสมรรถนะประจ าสายงานจ านวนไม่น้อยกว่า  3 สมรรถนะ  
  3. จ านวนการประเมิน ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
  (1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 
  (2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 

4. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรี
โนนงาม ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที ่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยอนุโลม  ดังนี้ 

(1) ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90  ขึ้นไป 

(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 

(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 

(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60  แต่ไม่ถึงร้อยละ 70  
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 

5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามที ่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดโดยอนุโลม ส าหรับลูกจ้างประจ าให้ใช้ประกาศนี้โดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันที่  30   กันยายน พ.ศ. 2563 

(ลงชื่อ)    
(นายอินศร   บุญสาง) 

ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

 
โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้าง ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่ม
รอบการประเมิน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1      
(1 ตุลาคม 2563 – 31  มีนาคม  2564) ดังนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมอีงค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงานคุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ 
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมินเกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วั ดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน  

๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรี
โนนงาม ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที ่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดโดยอนุโลม  

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น
ตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดโดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันที่  30   กันยายน พ.ศ. 2563 

(ลงชื่อ)    
(นายอินศร   บุญสาง) 

ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 


