
 
 

  
 
     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ .ศ. 2558 ลงวันที่        
๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า  ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบ  
การประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 25๖๒  ครั้งที ่2 ( 1  เมษายน  2562 – 30 กันยายน  256๒) ดังนี้  

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า ให้ค านึงถึงระบบ
การบริหารผลงาน  (Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า  

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน  

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

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย  

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน 
และสมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน  

๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงาม  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก ่ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับ  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดโดยอนุโลม  

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดโดยอนุโลม  

ประกาศ ณ วันที่         เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

 
       (ลงชื่อ) 

( นายเกียรติศักดิ์  ดวงพรม ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 



 
 

  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  พ .ศ. 2558 ลงวันที่        
๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบ   
การประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 25๖๒  ครั้งที ่2 ( 1  เมษายน 2562 – 30 กันยายน  256๒) ดังนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า ให้ค านึงถึงระบบ
การบริหารผลงาน  (Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า  

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงาน  

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

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย  

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะตามสายงานการสอน    
3 ด้าน และสมรรถนะตามสายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน  

๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงาม  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก ่ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับ  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดโดยอนุโลม  

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดโดยอนุโลม  

ประกาศ ณ วันที่          เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

        (ลงชื่อ)  
( นายเกียรติศักดิ์  ดวงพรม ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 



 

  
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

โดยที่ ก.อบต. ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  ๖) ก าหนดให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้าง  
ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ พ.ศ. 25๖๒     
ครั้งที ่  2 ( 1  เมษายน 2562 – 30 กันยายน  256๒) ดังนี้  

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้ค านึงถึงระบบการบริหารงาน ของ
พนักงานจ้างตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  โดยมี
องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า  

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง   

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ 
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้างที่ ก.กลาง ก าหนด ได้แก่  

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย  

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ ที่พนักงานจ้าง
ต้องได้รับการประเมิน และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะของพนักงานจ้างตามภารกิจ ทั้งนี้
เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยใช้รูปแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่       
ก.กลาง ก าหนด  

๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงาม  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก ่ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที ่ก.กลาง ก าหนดโดยอนุโลม  

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
ตามท่ี (ก.กลาง) ก าหนดโดยอนุโลม  

ประกาศ ณ วันที่         เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

        (ลงชื่อ)  

( นายเกียรติศักดิ์  ดวงพรม ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 



 

  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 

โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  พ.ศ. 2558 และมติคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนงาม ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ า  ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 25๖๑ ครั้งที ่2 (1 เมษายน 2561 – 3๐ กันยายน 2561) ดังนี้  

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า ให้ค านึงถึงระบบ
การบริหารผลงาน  (Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า  

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน  

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

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย  

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน 
และสมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน  

๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงาม  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก ่ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับ  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดโดยอนุโลม  

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดโดยอนุโลม  

ประกาศ ณ วันที่         เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

       (ลงชื่อ)  
( นายเกียรติศักดิ์  ดวงพรม ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

 



 

  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 

โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  พ.ศ. 2558 และมติคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนงาม ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 25๖๑ ครั้งที ่๑ (1 เมษายน 2561 – 3๐ กันยายน 2561)  ดังนี้  

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า ให้ค านึงถึงระบบ
การบริหารผลงาน  (Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน 
แบง่เป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า  

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงาน  

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

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย  

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะตามสายงานการสอน    
3 ด้าน และสมรรถนะตามสายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน  

๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงาม  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก ่ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑค์ะแนนแต่ละระดับ  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดโดยอนุโลม  

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดโดยอนุโลม  

ประกาศ ณ วันที่         เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

     (ลงชื่อ)  
( นายเกียรติศักดิ์  ดวงพรม ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 
 
 



 
 

  
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

โดยที่ ก.อบต. ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  ๖) ก าหนดให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้าง  
ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ ครั้งที่ ๑         
(1 เมษายน 2561 – 3๐ กันยายน 2561)  ดังนี้  

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้ค านึงถึงระบบการบริหารงาน ของ
พนักงานจ้างตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยมี
องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า  

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง   

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ 
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างที่ ก.กลาง ก าหนด ได้แก่  

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย  

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ ที่พนักงานจ้าง
ต้องได้รับการประเมิน และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะของพนักงานจ้างตามภารกิจ ทั้งนี้
เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยใช้รูปแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่       
ก.กลาง ก าหนด  

๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงาม  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก ่ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที ่ก.กลาง ก าหนดโดยอนุโลม  

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
ตามท่ี (ก.กลาง) ก าหนดโดยอนุโลม  

ประกาศ ณ วันที่      เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

     (ลงชื่อ)  

( นายเกียรติศักดิ์  ดวงพรม ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 


