
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า 
 

 โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  พ...555   ก าหนดหห้องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองบอน  ประกา.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานหห้พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า       
หนสังกัดทราบโดยทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือหนช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนจึงประกา.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า  ส าหรับรอบการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ พ...55๖5     
ครั้งที่ 5 (1 เมษายน 55๖5 – 30  กันยายน 55๖5)  ดังนี้ 
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าหห้ค านึงถึงระบบการบริหาร
ผลงาน  (Performance  Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น  5  ส่วน  
ได้แก่ 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70)  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน  คุณภาพ
ของงาน  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
  1.5  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ  30)  ประกอบด้วย  การประเมินสมรรถนะหลัก   
และสมรรถนะประจ าสายงาน 
 5.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
หห้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่  ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต.ก าหนด  ได้แก่ 
  5.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมหนการปฏิบัติราชการ  โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   
และค่าเป้าหมาย 
  5.5  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่หช้หนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  5  ด้าน  สมรรถนะประจ าสายงาน  3  ด้าน    
 3.  ระดับผลการประเมิน  หนการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บอนหห้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน  เป็น  5  ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอหช้  และต้องปรับปรุง   
โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับหห้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)ก าหนดโดยอนุโลม 
 4.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  หห้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  ก าหนดโดยอนุโลม 
 

 ประกา. ณ  วันที่  3  เดือน   พฤษภาคม   พ... 55๖5 
 
 

(นางพิสชา  แก้ววิเ.ษ) 
ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
 

 โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  พ...555   ก าหนดหห้องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองบอน  ประกา.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานหห้พนักงานจ้าง  หนสังกัดทราบโดยทั่วกัน  
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือหนช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนจึงประกา.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานจ้าง ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ  พ...55๖5  ครั้งที่ 5 (1 เมษายน 55๖5 – 
30  กันยายน 55๖5 )  ดังนี้ 
 1. การประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานจ้ าง   หห้ค านึ งถึ งระบบการบริหารผลงาน  
(Performance  Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น  5  ส่วน  ได้แก่ 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ   0)  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน  คุณภาพ
ของงาน  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
  1.5  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ  50)  ประกอบด้วย  การประเมินสมรรถนะหลัก  และ
สมรรถนะประจ าสายงาน 
 5.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
หห้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่  ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต.ก าหนด  ได้แก่ 
  5.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมหนการปฏิบัติราชการ  โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  และ
ค่าเป้าหมาย 
  5.5  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่หช้หนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  5  ด้าน  สมรรถนะประจ าสายงาน  3  ด้าน    
3.  ระดับผลการประเมิน  หนการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนหห้จัดกลุ่ม
คะแนนผลการประเมิน  เป็น  5  ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอหช้  และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนน 
แต่ละระดับหห้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)ก าหนดโดยอนุโลม 
 3.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  หห้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  ก าหนดโดยอนุโลม 
 
 ประกา. ณ  วันที่  3  เดือน  พฤษภาคม   พ...  55๖5 

 
 

(นางพิสชา  แก้ววิเ.ษ) 
ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

 


