
 

           
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
……………………………………………………………...   

  ตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ได้มีติเห็นชอบให้แก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล   
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานประจ าปี ก่อนเริ่มการประเมิน นั้น 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ส าหรับรอบการประเมินปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) ดังนี้ 

  ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 
  ข้อ  2  ประกาศนี้ใหใ้ช้บังคับในรอบการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  ข้อ  3  ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานครู  
  -การประ เมินผลการปฏิบั ติ ง าน  ให้ มุ่ ง เน้ น ระบบบริหารผลงาน  (Performance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน 
ไปสู่ระดับรายบุคคลเพ่ือให้มีผลการปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือ
หน่วยงาน และสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

-การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานครูจัดท าแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต้องมีหลักฐาน และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

-ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ก าหนดและจัดท า
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จหรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะ
งาน ต าแหน่งและระดับ รวมทั้งก าหนดพฤติกรรมการปฎิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ าหนักและ
ระดับความคาดหวัง 

 
 

/การประเมิน.... 
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-การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 

ตามปริมาณผลงาน  หรือคุณภาพของงาน  ความรวดเร็ว  หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด 
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 

ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน      
ต่อครั้ง 
  กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็น
องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
  -  ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหารให้ประเมิน        
4 สมรรถนะ 
  - ต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะ
หลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานจ านวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 
  (3)  พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านการลา การมาสาย และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้คะแนนร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียดการ
พิจารณาดังนี้ 
  -การลาทุกประเภทตาม แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ก าหนดระดับความคาดหวังระดับ 5 ลาไดไ้ม่เกิน 23 วัน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ตามรายละเอียดแนบท้าย)   
  -การมาสาย ก าหนดระดับความคาดหวังระดับ 5 มาสายได้ไม่เกิน 5 ครั้งต่อรอบประเมิน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  
  - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดระดับ
ความคาดหวังระดับ 4 หากพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ร้อยละ 50 - 59   
  ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ  50 
  ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานครู ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ  คือ 
  (1)  ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปีถัดไป 
  (2)  ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปีเดียวกัน 
 

/(4)ในแต่ละรอบ..... 
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  (4)  ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น  5  ระดับ คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  และต้องปรับปรุง โดยมีช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับ  ดังนี้ 
  (4.1)  ระดับดีเด่น   ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  90  ขึ้นไป 
  (4.2)  ระดับดีมาก   ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  80  แต่ไม่ถึงร้อยละ  90 
  (4.3)  ระดับดี    ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  70  แต่ไม่ถึงร้อยละ  80 
  (4.4)  ระดับพอใช้   ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  60  แต่ไม่ถึงร้อยละ  70 
  (4.5)  ระดับต้องปรับปรุง  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ  60 

2.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  
   -การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จ านวน 2 องค์ประกอบ 
คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
  - องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 
คะแนน 
  1.ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  2.ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
  3.ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  4.งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  -องค์ประกอบที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 

3.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  
   -การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมิน
จากผลงานและคุณลักษณะในการปฎิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้   
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 พิจารณาจาก 
  (1) ปริมาณผลงาน 
  (2) คุณภาพของงาน 
  (3) ประโยชน์ของงาน 
  (4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลมา
ใช้ส าหรับประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
  (1)  พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะ
ความคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1  
  (2)  พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
ใช้สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะเช่นเดียวกับ
พนักงานส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

/(3)พนักงานจ้าง... 
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(3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย

ก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
- ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้จัดกลุ่มคะแนนผล

การประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
(1)  ระดับดีเด่น   ตั้งแต่ร้อยละ  90  ขึ้นไป 

  (2)  ระดบัดีมาก   ตั้งแต่ร้อยละ  85  แต่ไม่ถึงร้อยละ  95 
  (3)  ระดับดี    ตั้งแต่รอ้ยละ  75  แต่ไม่ถึงร้อยละ  85 
  (4)  ระดับพอใช้   ตั้งแต่ร้อยละ  65  แต่ไม่ถึงร้อยละ  75 
  (5)  ระดับต้องปรับปรุง   น้อยกว่าร้อยละ  65 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้
ด าเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้      

(ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของงานในภาย 
รวมขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะมอบหมายให้พนักงานจ้างปฎิบัติจากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้
ประเมินและพนักงานจ้างแต่ละคน ร่วมกันวางแผนการปฎิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความส าเร็จ
ของงานซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหวังด้วย 

(ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าในการ 
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงานที่ก าหนด 

(ค) เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินด าเนินการ ดังนี้ 
-ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อบต.ก าหนด 
-จัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามล าดับคะแนนผลการประเมิน 
-เสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการประเมินก่อนที่จะเสนอผลการ
ประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนอัตราค่าตอบแทนและการบริหารงาน
บุคคลต่อไป  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 

 
 

               (นายสุรทิน  วัชรประทีป) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 
 
 



 
(รายละเอียดแนบท้าย) 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 
ค านิยามการลาหมายถึงอะไรบ้าง 
1.  เกณฑ์การให้คะแนน (การลา) 

ระดับ 1 
1 คะแนน 

ระดับ 2 
2 คะแนน 

ระดับ 3 
3 คะแนน 

ระดับ 4 
4 คะแนน 

ระดับ 5 
5 คะแนน 

ลาเกินสิทธิ  27 วัน ลาเกินสิทธิ 26 วัน ลาเกินสิทธิ 25 วัน ลาเกินสิทธิ 24 วัน ลาเกินสิทธิไม่เกิน 23 วัน 

 
 
ค านิยามมาสาย 
2.  เกณฑ์การให้คะแนน (มาสาย) 

ระดับ 1 
1 คะแนน 

ระดับ 2 
2 คะแนน 

ระดับ 3 
3 คะแนน 

ระดับ 4 
4 คะแนน 

ระดับ 5 
5 คะแนน 

มาสาย 8 ครั้งข้ึนไป มาสาย  7  ครั้ง มาสาย  6  ครั้ง มาสาย  5  ครั้ง มาสายไม่เกิน  5  ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


