
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล                     

และลูกจ้างประจ า 
รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) และ  
รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

-------------------------- 
               ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558                         
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 และตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. ที่ มท 0809.3/ว11 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ า   ลงวันที่ 30 กันยายน 2559  ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล นั้น  

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล                 
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า ส าหรับรอบการประเมินครั้งที่ 
1                  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) และรอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 
กันยายน 2564) ดังนี้ 
       1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้ค านึ งถึ งระบบการบ ริหารผลงาน (Performance  
Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการประหยัด
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี   
  (ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
ได้แก่  
  กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 4 
สมรรถนะ 
  กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 
สมรรถนะ  
  กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ หรือ
อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 50  
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  2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
  2.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้ค านึ งถึ งระบบการบริหารผลงาน ( Performance   
Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการประหยัด
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี   
  (ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ก าหนด
สมรรถนะให้สอดคล้องกับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ า ดังนี้ 
  (1) ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพ้ืนฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนด
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
  (2) ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
โดยก าหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
  (3) ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ
เช่นเดียวกันกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดสมรรถนะ ที่คาดหวัง/
ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
  3. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ า ดังต่อไปนี้ 
      (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
      (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการ
ส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง  

      (3) ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก  
หรือกอง ส าหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในบังคับบัญชา  

 กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล          
ตามกฎหมายก าหนดเป็นผู้ประเมิน 

 กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการ
แทนเป็นผู้ประเมิน 
      กรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ 
หรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกเทศมนตรี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 
       กรณีที่เป็นการประเมินพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 
มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิม
ก่อนการโอน  หรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น  แล้วจัดส่งผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
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 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ าให้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
 (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ก าหนดและจัดท า
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
ต าแหน่งและระดับ รวมทั้งก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ าหนัก และระดับที่
คาดหวัง 
 ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง
เป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม หรืออาจก าหนดชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับ
รายบุคคล  
 (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศก าหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้
จัดท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
 (4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือชี้แจงให้แก่
ผู้รับประเมิน เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ และเม่ือสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความส าเร็จของงานต่อผู้ประเมินโดยท า
การวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับ ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 
 (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมิน แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการ
ประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผู้รับการประเมิน
ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคนลงลาย
ชื่อเป็นพยานว่าได้มีการการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
 (6) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหลือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี)  จัดส่งผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก่อนน าเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีพิจารณา 
 (7) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรายชื่อพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้
พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
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   5. ระดับผลการประเมิน 
                   ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น  
ดีมาก ดี  พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมิน ของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 (1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
 (2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 (3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80  
 (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
 (5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
 
   6. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
                   การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า
ต้องมีความชัดเจนและ มีหลักฐาน ให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต. ก าหนด (ฉบับที่ 2)  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ ณ  วันที่    21  กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

       (นายกุศล  ศรีปัญญา) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 
 
 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


