
เรื่อง  หลักเกณฑและวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานสวนตาํบล พนักงานครู
และพนักงานจาง ประจาํปงบประมาณ 

              ดวยประกาศคะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

สวนตําบล ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานสวนตําบล

พนักงานจางในสังกัดไดทราบโดยทั่วกัน

               ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล

ราชการของพนักงานสวนตําบล สําหรับร

-๓1 มีนาคม  ๒๕๖3)  ดังนี้ 

          ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูและพนักงานจาง ใหคํานึงถึงระบบ

การบริหารผลงาน (Performance Management) 
องคประกอบและสัดสวนคะแนน  แบงเปน 

1.1การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู

๑.๑.1 ที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร โดยมีสัดสวนคะแนนคิดเปนรอยละ 

๑.1.2 โดยมีสัดสวนคะแนนคิดเปนรอยละ 

                    ในกรณีท่ีเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

หนาที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในรอบการประเมินใหประเมินผล

งานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

                   1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง

                   1.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น

ในการปฏิบัติงาน โดยมสีัดสวนของงาน

                   - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

                                               

                                               

                                               

- การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ 

ประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี้

 
 
 
 
 

ประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลบงึกระจับ 
หลักเกณฑและวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานสวนตาํบล พนักงานครู

พนักงานจาง ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖3 ครัง้ที ่1 

ดวยประกาศคะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล( ก.อบต.)ไดกําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2558  กําหนดใหองคการบริหาร

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานสวนตําบล

พนักงานจางในสังกัดไดทราบโดยทั่วกัน  กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

สําหรับรอบการประเมินประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 ครั้งที่ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูและพนักงานจาง ใหคํานึงถึงระบบ

(Performance Management)  โดยมีองคประกอบการประเมิน และสัดสวนคะแนนของแตละ

แบงเปน ๒ สวน ไดแก 

ะเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู 

ที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร โดยมีสัดสวนคะแนนคิดเปนรอยละ 

โดยมีสัดสวนคะแนนคิดเปนรอยละ ๓๐ 

ในกรณีท่ีเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลที่ อยูระหวางทดลองปฏิบัติ

หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในรอบการประเมินใหประเมินผล

งานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบรอยละ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม

สัดสวนของงาน ดังนี้ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  รอยละ 80 พิจารณาจาก 

                                                (1) ปริมาณผลงาน 

                                                (2) คุณภาพของงาน 

            (3) ประโยชนของงาน 

การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ 20 ใหนําสมรรถนะของพนักงานสวนตําบลมาใชสําหรับการ

ประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี้ 

หลักเกณฑและวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานสวนตาํบล พนักงานคร ู

ไดกําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ

กําหนดใหองคการบริหาร

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานสวนตําบล  พนักงานครูและ

กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 

จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ครั้งที่ 1(๑ ตุลาคม2562 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูและพนักงานจาง ใหคํานึงถึงระบบ

โดยมีองคประกอบการประเมิน และสัดสวนคะแนนของแตละ

ที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร โดยมีสัดสวนคะแนนคิดเปนรอยละ ๗๐ 

อยูระหวางทดลองปฏิบัติ

หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในรอบการประเมินใหประเมินผล สัมฤทธิ์      ของ

ใหมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบรอยละ 50 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ให

โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม

ใหนําสมรรถนะของพนักงานสวนตําบลมาใชสําหรับการ



                                      (1) พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับ

สมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 

                                      (2) พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ให

ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย   3 สมรรถนะ เชนเดียวกับ

พนักงานสวนตําบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือ

ระดับปฏิบัติการแลวแตกรณี 

                                      (3) พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 

5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2                                     

          1.2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง  ใหจัดกลุมคะแนนผลการ

ประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง  

  

          ๒. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

                    ๒.๑ ใหผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ/พนักงานสวนตําบล ไดแก 

                        (1) นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ สําหรับปลดั 

                        (2) ปลัด สําหรับรองปลัด ผูอํานวยการสํานัก กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ อยางอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเทาสํานักหรือกอง 

              (3) ผูอํานวยการสํานัก กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทา 

สํานัก ประเมินพนักงานสวนตําบลภายในสํานัก/กอง 

                   ในกรณีที่เปนการประเมินพนักงานสวนทองถิ่นผูไดรับมอบหมายใหไปชวย ราชการ หรือปฏิบัติ

ราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสวนราชการ หรือหนวยงานอื่น ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หรือหัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานทีผู่รับการประเมินไปชวยราชการ หรือปฏิบัติหนาที่ราชการ แลวแตกรณี 

เปนผูใหขอมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผูมีอํานาจหนาที่ ประเมิน 

                   

                   ๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นใหดําเนินการตามวิธีการ ดังตอไปนี้ 

                   (1) กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมินใหประกาศหลักเกณฑและ วิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานใหขาราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

                   (2) ในแตละรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน และผูรับการประเมินกําหนดขอตกลง

รวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการ ประเมินผลการปฏิบัติงานกําหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จ

ของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

                   สําหรับการกําหนดตัวชี้วัด ใหพิจารณาวิธีการถายถอดจากบนลงลางเปนหลักกอน ในกรณี

ที ่      ไมอาจดําเนินการไดหรือไมเพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสม

แทนหรือเพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 

                   (3) ในแตละรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับ



การประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ไดประกาศไว และตามขอตกลงที่ไดทําไวกับผูรับการประเมิน 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ไดรับมอบหมาย หรือมีการยายเปลี่ยนตําแหนง หรือหนาที่ความ

รับผิดชอบ ใหผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนขอ ตกลง            ผลการปฏิบัติงานใน

ระยะการประเมินได โดยใหผูประเมินเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงขอตกลง 

                   (4) ในระหวางรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน ใหคําปรึกษาแนะนํา ผูรับการประเมิน

เพือ่การปรับปรุง แกไข พัฒนาเพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ    ในการปฏิบัติราชการ 

และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผูประเมินดังกลาวกับผูรับการประเมินควรรวมกัน ทําการวิเคราะหผลสําเร็จของงาน 

และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความจําเปนในการพัฒนา เปนรายบุคคลดวย 

                   (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละครั้ง ใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมินแจงผลการประเมินให

ผูรับการประเมินทราบเปน รายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ/ผลการประเมิน กรณีที่ผูรับ

การประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานสวนทองถิ่น  อยางนอยหนึ่งคน ลงลายมือ

ชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย 

                   (6) ใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมินโดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก ชั้นหนึ่ง (ถามี) 

จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการในหนวยงานของตนเสนอตอคณะ กรรมการกลั่นกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นกอนนํา เสนอตอนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                      (7) ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายประกาศ รายชื่อ

ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี เดนในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการ

ยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจ ใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น       

          ๓. ระดบัผลการประเมิน 

                   ๓.๑ พนักงานสวนตําบลและพนักงานครู                  

(1) ระดับดีเดน ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป 

(2) ระดับดีมาก ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 

(3) ระดับดี ตองมีชวงคะแนนประเมินตัง้แตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 

(4) ระดับพอใช ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70 

(5) ระดับตองปรับปรุง ตองมีชวงคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 60 

        

         ๓.๒ พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปใหนําผลคะแนน 

(1) ระดับดีเดน ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 95 ถึง 100 

(2) ระดับดีมาก ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 85 แตไมถึงรอยละ 95 

(3) ระดับดี ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 85 

(4) ระดับพอใช ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 65 แตไมถึงรอยละ 77 

(5) ระดับตองปรับปรุง ตองมีชวงคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 65 

         ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



                  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล 

พนักงานครู และพนักงานจางตามที่ ก.อบต. กําหนด 

  

                              ประกาศ ณ  วันที ่    1     เดือน   ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   

                                                   (ลงชื่อ)                     

                                                                      (นายสมัย  ศรสุรินทร) 

                                                          นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ 


