
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 

------------------------------- 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕59 โดย
กำหนดการประเมิน                          ผลการปฏิบัติและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง และพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนน
เปือย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565 
 ประกาศนี้บังคับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย  โดยให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

ข้อ 3 การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปใน
รอบปีที่แล้วมาจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจน
เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดี 

 (2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาใน
คดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตำแหน่งหน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 

 (3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 (4) ต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กำหนด 
 (5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เกิน 23 วันทำการ แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 
  (ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ไม่เกิน 120 วัน 
  (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
  (ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลาย

คราวรวมกันไม่เกิน 60 วันทำการ 
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  (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ
ในขณะเดินทางหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที ่

  (จ) ลาพักผ่อน 
  (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพลเข้ารับ

การฝึกวิชาทหาร    เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  
การนับจำนวนลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจส่วนตัว และวันลาป่วยให้นับเฉพาะวันทำ

การ 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน

จ้าง เพ่ือทำงานหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับกากรเลื่อนค่าตอนแทนของพนักงานจ้างที่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเลขานุการ 

แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.อบตจังหวัด
ยโสธรกำหนด 

ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานโดยกำหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
  (ก) ปริมาณผลงาน 
  (ข) คุณภาพงาน 
  (ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
  (ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่
ละสรรถนะ แล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับ
สมรรถนะและพฤติกรรมที่ บงชี้ที่กำหนด โดยนำสมรรถนะของพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด มาใช้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 

 พนักงานงานทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับ
พนักงานส่วนตำบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ความต้องการ ในระดับ
ปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

 พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมนสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดย
กำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ความต้องการ ในระดับ 2 
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 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดย
กำหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ระดับผลการประเมิน ดังนี้ 

 ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100  คะแนน 
 ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
 ดี ตั้งแต่ร้อยละ  75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน 
 พอใช้ ตั้งแต่ร้อย  65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75  คะแนน 
 ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65   คะแนน 
 ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องคลอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความสำเร็จ

ของงาน ผลผลิตที่คาดหวังจาการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้

ดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้  
 (ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมน และพนักงาน
จ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและพนักงานจ้างแต่ละ
คนร่วมกันวางแผนและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความสำเร็จของงานซึ่ง
พนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกำหนดดัชนีหรือหลักฐานบงชี้ความสำเร็จของงาน
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทำงานที่คาดหวังตาม (2) ด้วย 

 (ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั้งคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการ
แก้ไจปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงาให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จของงานที่
กำหนด 

 (ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วน
ราชการต้นสังกัดพนักงานจ้างดำเนินการ ดังนี้ 

  (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 

  (2) จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดทำบัญชีรายชื่อ
พนักงานจ้างตามลำดับคะแนนผลการประเมิน 

  (3) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามลำดับคะแนนผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็น
ธรรมของการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือนำไปใช้ในการเลื่อน
อัตราค่าตอบแทน 

ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประกอบด้วย 

 (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธาน 
 (2) หัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อยกว่า 2 คนเป็น

กรรมการ 
 (3) พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 
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คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ ในการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือทำหน้าที่กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเสนอความเห็น
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมจากากรใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 ประกาศ ณ วันที่  10  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 

 
    (นายประสาท  กองศรีมา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 
 
 

 


