
 

 

 
 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ครั้งที่ 2   

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

โดยที่ ก.อบต. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติผล

กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล  พ.ศ.2558  ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  ประกำศ

หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบ

กำรประเมนิหรอืในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 

  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล  ส ำหรับรอบกำรประเมิน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563  ครั้งที่  2    

( 1  เมษำยน  2563 – 30 กันยำยน  2563  )  ดังนี้ 

1. กำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลใหค้ ำนงึถึงระบบกำรบริหำรผลงำน  

โดยมีองคป์ระกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น  2  ส่วน  ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน  ( ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ  70  ) โดยประเมินผลจำกปริมำณ

ผลงำน  คุณภำพของงำน  ควำมรวดเร็วหรอืควำมตรงต่อเวลำ  และควำมประหยัดหรอืควำมคุ้มคำ่  

1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร  ( รอ้ยละ 30 )  ประกอบด้วย  กำรประเมิน

สมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 

2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรอื

สมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และก.อ.บ.ต. ก ำหนด ได้แก่ 

2.1 กำรประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงำน  เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผูป้ระเมินกับ

ผูร้ับกำรประเมิน เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรก ำหนดตัวชีว้ัดผล

กำรปฏิบัติงำนและค่ำเป้ำหมำย 

2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้

ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก 5 ด้ำน  สมรรถนะประจ ำสำยงำน  3  ด้ำน  

และสมรรถนะประจ ำบริหำร 4  ด้ำน 

3. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ  องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนเพชร ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมิน  เป็น  5  ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมำก  ดี  พอใช้  และต้อง

ปรับปรุง   โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตำมที่  ก.อบต.  ก ำหนดโดยอนุโลม 

 



 

 

4. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วน

ท้องถิ่นตำมที่  ก.อบต.  ก ำหนดโดยอนุโลม 

  ประกำศ ณ  วันที่   1   เดือน เมษำยน  พ.ศ. ๒๕63  เป็นต้นไป 

 

      

        ( นำยธีรวัจน ์ ธรรมโสภำรัตน์ ) 

     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เรื่อง   หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ครั้งที่ 2   
------------------------------------------ 

 

โดยที่ ก.อบต. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติผล

กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล  พ.ศ.2558  ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร ประกำศ

หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบ

กำรประเมนิหรอืในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 

  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล  ส ำหรับรอบกำรประเมิน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563  ครั้งที่  2  ( 

1  เมษำยน  2563 – 30 กันยำยน  2563  )  ดังนี้ 

1. กำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลใหค้ ำนงึถึงระบบกำรบริหำรผลงำน  

โดยมีองคป์ระกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น  2  ส่วน  ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน  ( ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ  70  ) โดยประเมินผลจำกปริมำณ

ผลงำน  คุณภำพของงำน  ควำมรวดเร็วหรอืควำมตรงต่อเวลำ  และควำมประหยัดหรอืควำมคุ้มคำ่  

1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร  ( รอ้ยละ 30 )  ประกอบด้วย  กำรประเมิน

สมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 

1.3 น ำหนักขององค์ประกอบประเมิน  ได้แก่ 

(1) กรณีพนักงำนส่วนต ำบล  และลูกจำ้งประจ ำ  น้ ำหนักผลสัมฤทธิ์ของงำนต้องไม่นอ้ยกว่ำร้อย

ละ 70 คอื สัดส่วนระหว่ำง  ผลสัมฤทธิ์ของงำน : พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร เท่ำกับ 

70 :30  

(2) กรณีระหว่ำงทดลองปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนักผลสัมฤทธิ์ของงำนต้องไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 50  

คือ สัดส่วนระหว่ำง  ผลสัมฤทธิ์ของงำน : พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร เท่ำกับ 50 :50  

2.หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และ พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร หรือสมรรถะให้เป็นไป

ตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่  ก.อบต.ก ำหนด ได้แก่  

 

 

 

 

 



 

2.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน  เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผูป้ระเมินกับผูร้ับประเมิน 

เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน และค่ำ

เป้ำหมำย ปริมำณผลงำน คุณภำพของงำน ควำมรวดเร็ว หรอื ตรงต่อเวลำที่ก ำหนด หรอืควำมประหยัด หรือ

ควำมคุ้มค่ำของกำรใชท้รัพยำกร  มีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70  

 2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรอืสมรรถนะ  เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใชใ้นกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้ำน สมรรถนะประจ ำสำยงำน 3 ด้ำน และ 

สมรรถนะประจ ำบริหำร 4 ด้ำน  

 3.ระดับผลกำรประเมิน  ในกำรประเมนิผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

เพชร ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมนิเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

  (1) ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึน้ไป 

  (2) ระดับดีมำก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แตไ่ม่ถึงรอ้ยละ 90 

  (3) ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 

  (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 70 

  (5) ระดับต้องปรับปรุง ตอ้งมีช่วงคะแนนประเมินต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

 4. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่น

ตำมที่ ก.อบต.ก ำหนดโดยอนุโลม  

 5.กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ผูบ้ังคับบัญชำมีหนำ้ที่ประเมนิผลกำรปฏิบัติงำนของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชำ  เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องต่ำงๆ ได้แก่  กำรเลื่อนขั้นเงนิเดือน  และค่ำตอบแทนอื่นๆ 

กำรให้เงนิรำงวัลประจ ำปี กำรพัฒนำและกำรแก้ไขกำรปฏิบัติงำน  กำรแตง่ตั้งขำ้รำชกำร  กำรให้ออกจำก

รำชกำร  กำรให้รำงวัลจูงใจ  และกำรบริหำรงำนบุคคลเรื่องอื่นๆ 

 6. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนต้องมีหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมชัดเจน  

 7.กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล  ปีละ 2 ครั้ง  ตำมรอบปีงบประมำณ คอื  

ครั้งที่  1  ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม ถึง 31 มีนำคม ของปีถัดไป 

  ครั้งที ่ ๒  ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน ถึง 30 กันยำยน ของปีเดียวกัน 

 8.ผู้บังคับบัญชำเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล ได้แก่ 

 (1) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประเมิน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 (2) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประเมิน รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ผูอ้ ำนวยกำร

กองคลัง ผูอ้ ำนวยกองช่ำง และหัวหนำ้ส ำนักปลัด หรอื หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

ส ำนักหรอืกอง  

 (3) ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  ผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง  หัวหน้ำส ำนักปลัด หรอืชื่ออื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

ส ำนักหรอืกอง  ประเมิน  พนักงำนส่วนต ำบลที่อยู่ในบังคับบัญชำ 

 

 

 

 



 

 9. กำรประเมินพนักงำนส่วนต ำบลผูท้ี่ได้รับมอบหมำยใหไ้ปช่วยรำชกำร หรอื ปฏิบัติรำชกำรใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอื สว่นรำชกำร หรอืหน่วยงำนอื่น  ให้นำยกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หรอื

หัวหนำ้ส่วนรำชกำร  หรือหน่วยงำนที่ผู้รับกำรประเมินไปช่วยรำชกำร  หรอืปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรแล้วแต่กรณี  

เป็นผู้ให้ขอ้มูลและควำมเห็นเพื่อประกอบกำรประเมินของผู้มีอ ำนำจหนำ้ที่ประเมิน 

 10. กรณีกำรประเมินพนักงำนส่วนต ำบลผูไ้ด้โอนหรอืย้ำย  หลังวันที่ 1 มนีำคม หรอืวันที่ 1 

กันยำยน  ให้ผูบ้ังคับบัญชำซึ่งเป็นผู้มอี ำนำจหนำ้ที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเดิมก่อน

กำรโอนหรอืย้ำยเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้นั้น  แล้วจัดส่งผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น หรอื ส่วนรำชกำร  หรอืหนว่ยงำนต้นสังกัดใหมเ่พื่อประกอบกำรพิจำรณำตำมข้อ 5 

 11. ในแต่ละรอบกำรประเมินให้ผู้มอี ำนำจหน้ำที่ประเมินตำมข้อ 8 และผูร้ับกำรประเมินก ำหนด

ข้อตกลงรว่มกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ก ำหนดตัวช้ีวัด  หรอืหลักฐำนบ่งชี้

ควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน 

 12.  ระหว่ำงรอบกำรประเมินให้ผู้มอี ำนำจหน้ำที่ประเมิน  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ผูร้ับกำร

ประเมิน  เพื่อกำรปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนำเพื่อน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงำน  และพฤติกรรมหรอืสมรรถะในกำร

ปฏิบัติรำชกำร 

 13.  ในแตล่ะรอบกำรประเมินให้มอี ำนำจหน้ำที่ประเมิน  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำร

ประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรใดที่ได้ประกำศไว้ และตำมข่อตกลงที่ได้ท ำไว้กับผูร้ับกำรประเมิน 

 14. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละครั้ง  ให้ผูม้ีอ ำนำจหน้ำที่ประเมนิ  แจง้ผลกำรประเมิน

ให้ผู้รับกำรประเมินทรำบเป็นรำยบุคคล โดยใหผู้ร้ับกำรประเมินลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน  กรณีผูร้ับ

กำรประเมนิไม่ยินยอมลงลำยมือช่ือรับทรำบผลกำรประเมิน  ให้พนักงำนส่วนต ำบลอย่ำงนอ้ยหนึ่งคน  ลงลำยมือ

ชื่อเป็นพยำนกำรแจ้งผลกำรประเมินดังกล่ำวเพื่อใหก้ำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล  

ลูกจำ้งประจ ำและพนักงำนจำ้ง  โปร่งใส  เป็นธรรม  และมีมำตรฐำนเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

 15.  ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  โดยท ำควำมเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำ

เหนอืขึน้ไปอีกหนึ่งขั้น (ถ้ำมี) จัดส่งผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในหน่วยงำนของตนเสนอต่อ

คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล  ก่อนน ำเสนอต่อนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล 

 16.  คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล ซึ่งนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้ง  ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ และพิจำรณำเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำนและ

ควำมเป็นธรรมของกำรปฏิบัติผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลทุกประเภทต ำแหน่งและระดับต ำแหน่ง

คณะกรรมกำรฯประกอบด้วย  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เป็นประธำนกรรมกำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร

ไม่น้อยกว่ำ 2 คน  เป็นกรรมกำร  และให้พนักงำนส่วนต ำบลที่รับผดิชอบงำนกำรเจำ้หน้ำที่ขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล เป็นเลขำนุกำร 

 17.กรณีเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำย  หรอืงำนที่ได้รับมอบหมำย หรอืมีกำรย้ำยเปลี่ยนต ำแหน่งหรอื

หนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินรว่มกันพิจำรณำปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำน

ในระยะกำรประเมินได้  โดยใหผู้ป้ระเมินเป็นผูม้ีอ ำนำจในกำรอนุมัตเิปลี่ยนแปลงข้อตกลง  

 

 



 

 

 18.  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จะค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน ( Perfermance  

Management )   ที่เชื่อมโยงผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคลไปสู่ผลกำรปฏิบัติงำนระดับ องค์กร คุณภำพและ

ปริมำณงำน ประสิทธิผลของงำนที่ได้ปฏิบัติมำ  ควำมสำมำรถและควำมอุตสำหะในกำรปฏิบัติงำนควำมมี

คุณธรรมและจรยิธรรมตลอดจนรักษำวินัยที่เหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำร 

 19.  ประกำศรำยชื่อพนักงำนส่วนต ำบล ผู้มีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีเด่น  ในที่เปิดเผยให้

ทรำบโดยทั่วไป เพื่อเป็นกำรยกย่องชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนในรอบกำรประเมินต่อไป

ให้ดียิ่งขึน้  

 

 ทั้งนี ้ ตั้งแตว่ันที่  1  เมษำยน  2563 ถึง วันที่ 30 กันยำยน  2563  

 

  ประกำศ ณ วันที่ 1 เดอืน เมษำยน  พ.ศ.2563  

 

  

         ( นำยธีรวัจน ์ ธรรมโสภำรัตน์ ) 

                นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

 

 


