
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
เรื่อง  ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2564   

……………………………………………………………………………………. 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2563  
ขอ 302 / 2 (1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานสวนตําบลในสังกัดทราบโดยทั่วกันนั้น 
  ในการนี้  องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2564 ดังนี ้

1. ประกาศนี้เรียกวา ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ 2564   

2. ประกาศนี้ใหใชบังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
3. ประกาศนี้บังคับใชเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบล 

พนักงานครู และพนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก โดยใชหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้

3.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  
3.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหมีองคประกอบ ดังตอไปนี้ 
 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหมีสัดสวนน้ําหนักรอยละ 70 โดยประเมินจาก

ผลการปฏิบัติงานตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลา 
ที่กําหนด หรือการประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร  

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใหมีสัดสวนน้ําหนัก 
รอยละ 30 ใหประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบลกําหนด ไดแก  

- กรณีตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น และตําแหนงประเภทอํานวยการ
ทองถิ่น ใหประเมินสมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก จํานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจํา
ผูบริหาร จํานวน 4 สมรรถนะ  

- กรณีตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภททั่วไป ใหประเมิน
สมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก จํานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน จํานวนไมนอย
กวา 3 สมรรถนะ 

- กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลที่บรรจุใหม 
หรืออยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
โดยมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบรอยละ 50 
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3.1.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลบางขันแตก ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช 
และตองปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนแตละระดับใหเปนไปตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

3.1.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนทองถ่ินตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม  

3.2 การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนักงานคร ู 
3.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหมีองคประกอบ ดังตอไปนี้ 
 (1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ใหมีสัดสวน

น้ําหนักรอยละ 70 โดยประเมินจากดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน ดานการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ งานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

(2) การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหมีสัดสวนน้ําหนักรอยละ 30  

3.2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลบางขันแตก ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช 
และปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนแตละระดับใหเปนไปตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

3.2.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น สายงานการสอน ตามที่ 
ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม  

  3.3 การประเมินผลการปฏิบตังิานของพนักงานจาง 
  3.3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน

จางทั่วไป ใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดสวนของงาน ดังนี ้

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

สวนตําบลมาใชสําหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี ้
     (1) พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนด

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 
     (2) พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ 

ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ 
เชนเดียวกับพนักงานสวนตําบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ใน
ระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแลวแตกรณ ี

     (3) พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก  
5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 

 
 
 
     

(4) พนักงานจาง... 
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  (4) พนักงานจางผู เชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดาน  
และสมรรถนะประจําสายงาน 3 สมรรถนะ ไดแก ความเขาใจพ้ืนที่และการเมืองทองถิ่น ความคิด
สรางสรรค สรางสรรคเพ่ือประโยชนทองถ่ิน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 3 
 3.3.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง  
ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง   
 4. ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซึ่งเปนผูติดตามความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและ
ผลสําเร็จตามที่กําหนด 
 5. เมื่อครบรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ซึ่งเปนผูประเมินและสวนราชการตน
สังกัดของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจาง ดําเนินการดังนี้ 
  5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคการบริหารสวน
ตําบลบางขันแตกกําหนด 
  5.2 จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัดเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อ ตามลําดับ
คะแนนผลการประเมิน 
 6. สวนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลําดับคะแนนผลการประเมินใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใส และเปนธรรมของการประเมิน 
กอนที่จะเสนอผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําไปใชในการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
เลื่อนเงินเดือน และเลื่อนอัตราคาตอบแทน  
     

ประกาศ  ณ  วันที่    25   กันยายน  พ.ศ. 2563 
 

 
 
                   (ลงชื่อ) 
           (นายอภินันท  พัฒนาการพนิช) 

                                            นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
 

   


