
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจาง                           

ประจําปงบประมาณ 2563  (ครึ่งปแรก) 
……………………………………………………………………………………. 

 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม ไดกําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานสวนตําบล พนักงานครู และ
พนักงานจางในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกาศ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางใน
สังกัดเพ่ือทราบ กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมินนั้น 
  ในการนี้  องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจางในสังกัด สําหรับรอบการ
ประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครึ่งปแรก) ดังนี ้

1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจาง” 

2. ประกาศนี้ใหใชบังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
3. ประกาศนี้บังคับใชเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบล 

พนักงานครูและพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก โดยใชหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้

 

3.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานคร ู
3.1.1 ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน โดยมีองคประกอบการประเมินและ

สัดสวนคะแนน  แบงเปน 2 สวน ไดแก 
 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70 ) โดยประเมินผลจาก

ปริมาณผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา 
(พนักงานสวนตําบลท่ีอยูในระหวางการทดลองงาน กําหนด รอยละ 50) 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30 ) ประกอบดวยการ
ประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานสวนตําบลที่อยู
ในระหวางการทดลองงาน กําหนด รอยละ 50) 

3.1.2 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. 
กําหนด ไดแก 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผู
ประเมินกับผูรับการประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดย
กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและคาเปาหมาย 
 

(2) พฤติกรรม... 
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 (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวน

สมรรถนะที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจํา 
สายงาน 3 ดาน และสมรรถนะประจําบริหาร 4 ดาน 

3.1.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลบางขันแตก ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช 
และตองปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนแตละระดับใหเปนไปตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

3.1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนทองถ่ินตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม  

 

  3.2 การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนักงานจาง 
  3.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน

จางทั่วไป ใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดสวนของงาน ดังนี ้

  - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ 80 พิจารณาจาก 
     (1) ปริมาณผลงาน 
     (2) คุณภาพของงาน 
     (3) ประโยชนของงาน 
 - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ 20 ใหนําสมรรถนะของพนักงาน

สวนตําบลมาใชสําหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี ้
    (1) พนักงานจางท่ัวไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 
    (2) พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานตามภารกิจ

สําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย               
3 สมรรถนะ เชนเดียวกับพนักงานสวนตําบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแลวแตกรณ ี

    (3) พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 

    (4) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 
ดาน และสมรรถนะประจําสายงาน 3 สมรรถนะ ไดแก ความเขาใจพ้ืนที่และการเมืองทองถ่ิน ความคิด
สรางสรรค สรางสรรคเพ่ือประโยชนทองถ่ิน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 3 

 3.2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง  
ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง   
 

         4. ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซึ่งเปนผูติดตามความกาวหนา
ในการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และผลสําเร็จตามที่กําหนด 
 
 
 5. เมื่อครบ... 
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  5. เมื่อครบรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ซึ่งเปนผูประเมินและสวนราชการ
ตนสังกัดของ พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ดําเนินการดังนี ้
  5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคการบริหารสวน
ตําบลพระเพลิงกําหนด 
  5.2 จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัดเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อ ตามลําดับ
คะแนนผลการประเมิน 
  6. สวนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลําดับคะแนนผลการประเมินใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใส และเปนธรรมของการประเมิน 
กอนที่จะเสนอผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําไปใชในการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
คาจางประจํา และเลื่อนอัตราคาตอบแทน  
     

ประกาศ  ณ  วันที่    2    มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 
                   (ลงชื่อ) 
           (นายอภินันท  พัฒนาการพนิช) 

                                            นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
 

   


