
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของ ลูกจ้างประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

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

  โดยที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ลูกจ้างประจ า ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบ
การประเมิลหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
 

    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า  ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ครั้งที่  ๑ 
(๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓)  ดังนี้ 
 

   ๑.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  ได้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน  
(Perfomance  Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น  ๒  ส่วน  ได้แก่ 

        ๑.๑  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ  ๗๐)  โดยประเมินผลจากองค์ประกอบ ดังนี้   
    -  ปริมาณผลงาน 
    -  คุณภาพของงาน   
    -  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  
    -  ความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

        ๑.๒  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (สมรรถนะ) ( ร้อยละ  ๓๐)  ประกอบด้วย   
    -  การประเมินสมรรถนะหลัก 
    -  การประเมินสมรรถนะประจ าสายงาน 
 

   ๒.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ  ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่  ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต.  ก าหนด  ได้แก่ 
        ๒.๑  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินราชการหรือ
สมรรถนะ เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ  โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 
 

        /๒.๒ การประเมิน... 
 



-  ๒  - 
 
        ๒.๒  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า  (สมรรถนะ) ให้ก าหนด
สอดคล้องกับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ า ดังนี้ 
    -  ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพ้ืนฐาน 
      -  สมรรถนะหลัก  ๕  สมรรถนะ  ให้ใช้สมรรถนะหลักที่ ก.อบต. ก าหนด ส าหรับ
ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 
       (๑)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
       (๒)  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
       (๓)  ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
       (๔)  การบริการเป็นเลิศ 
       (๕)  การท างานเป็นทีม 
     (ให้ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ  ๒) 
 

    -  ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน 
      -  สมรรถนะหลัก  ๕  สมรรถนะ  ให้ใช้สมรรถนะหลักที่ ก.อบต. ก าหนด ส าหรับ
ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน  ประกอบด้วย 
       (๑)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
       (๒)  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
       (๓)  ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
       (๔)  การบริการเป็นเลิศ 
       (๕)  การท างานเป็นทีม 
     (ให้ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ  ๒) 
 

    -  ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 
      -  สมรรถนะหลัก  ๕  สมรรถนะ  ให้ใช้สมรรถนะหลักที่ ก.อบต. ก าหนด ส าหรับ
ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
       (๑)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
       (๒)  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
       (๓)  ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
       (๔)  การบริการเป็นเลิศ 
       (๕)  การท างานเป็นทีม 
     (ให้ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ  ๓) 
 
 

/ให้ประเมิน... 
 



-  ๓  - 
 
     ให้ประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน เช่นเดียวกันกับพนักงานส่วน
ต าบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
 

   ๓.  ระดับผลการประเมิน  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
จัดกลุ่มคะแนนประเมินผลการประเมิน  เป็น  ๕  ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยมี
หลักเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี  ก.อบต.  ก าหนดโดยอนุโลม 
      ระดับผลการประเมินแต่ละกลุ่มคะแนน  แบ่งออกเป็นดังนี้ 
    (๑)  ระดับดีเด่น       (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ คะแนนขึ้นไป) 
    (๒)  ระดับดีมาก      (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ คะแนน) 
    (๓)  ระดับดี       (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ คะแนน) 
    (๔)  ระดับพอใช้      (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ คะแนน) 
    (๕)  ระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ คะแนน) 
 

  ๔.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่  ก.อบต.  ก าหนดโดยอนุโลม 
 

   ในกรณีที่เป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (สมรรถนะ)  โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ  ๕๐ 
 
   ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ถึง วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕   เดอืน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

 
                                                          (ลงชื่อ) 
                              (นายหนูคล้าย    ค ามุลนา) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 

 


