
 

 

 
 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านเพชร 

เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คร้ังท่ี 1   

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

โดยที่ ก.อบต. ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติผล

การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  พ.ศ.2558  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  ประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบล ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบ

การประเมนิหรอืในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล  สำหรับรอบการประเมิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ครั้งที่  1    

( 1 ตุลาคม  2565 – 31 มีนาคม  2566  )  ดังนี้ 

1. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลใหค้ำนงึถึงระบบการบริหาร

ผลงาน  โดยมีองค์ประกอบการประเมนิและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น  2  ส่วน  ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ( ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  70  ) โดยประเมินผลจากปริมาณ

ผลงาน  คุณภาพของงาน  ความรวดเร็วหรอืความตรงต่อเวลา  และความประหยัดหรอืความคุ้มค่า  

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ( รอ้ยละ 30 )  ประกอบด้วย  การประเมิน

สมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน 

2. หลักเกณฑ์และวธิีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรอื

สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และก.อ.บ.ต. กำหนด ได้แก่ 

2.1 การประเมนิผลสัมฤทธิข์องงาน  เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผูป้ระเมินกับ

ผูร้ับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกำหนดตัวชีว้ัดผล

การปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก 5 ด้าน  สมรรถนะประจำสายงาน  3  ด้าน  

และสมรรถนะประจำบริหาร 4  ด้าน 

3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  องค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเพชร ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน  เป็น  5  ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  และต้อง

ปรับปรุง   โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่  ก.อบต.  กำหนดโดยอนุโลม 

 



 

 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน

ท้องถิ่นตามที่  ก.อบต.  กำหนดโดยอนุโลม 

  ประกาศ ณ  วันที่   1   เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕65  เป็นต้นไป 

 

                                           

        ( นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์ ) 

      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านเพชร 

เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คร้ังท่ี 1   
------------------------------------------ 

 

โดยที่ ก.อบต. ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติผล

การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  พ.ศ.2558  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  ประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบล ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบ

การประเมนิหรอืในช่วงเริ่มรอบการประเมนิ 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล  สำหรับรอบการประเมิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566             

ครั้งที่ 1   ( 1  ตุลาคม 2565  – 31 มีนาคม 2566   )  ดังนี้ 

1. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลให้คำนงึถึงระบบการบริหารผลงาน  

โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น  2  ส่วน  ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ( ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  70  ) โดยประเมินผลจากปริมาณ

ผลงาน  คุณภาพของงาน  ความรวดเร็วหรอืความตรงต่อเวลา  และความประหยัดหรอืความคุ้มค่า  

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ( รอ้ยละ 30 )  ประกอบด้วย  การประเมิน

สมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน 

1.3 นำหนักขององค์ประกอบประเมิน  ได้แก่ 

(1) กรณีพนักงานส่วนตำบล  และลูกจา้งประจำ  น้ำหนักผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 70 คอื สัดส่วนระหว่าง  ผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 70 :30  

(2) กรณีระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ น้ำหนักผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

คือ สัดส่วนระหว่าง  ผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 50 :50  

2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถะให้เป็นไป

ตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่  ก.อบต.กำหนด ได้แก่  

 

 

 

 

 



 

 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผูร้ับประเมิน 

เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่า

เป้าหมาย ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรอื ตรงต่อเวลาที่กำหนด หรอืความประหยัด หรือ

ความคุ้มค่าของการใชท้รัพยากร  มีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70  

 2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรอืสมรรถนะ  เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใชใ้นการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน และ 

สมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน  

 3.ระดับผลการประเมิน  ในการประเมนิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

เพชร ใหจ้ัดกลุ่มคะแนนผลการประเมนิเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

  (1) ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่รอ้ยละ 90 ขึน้ไป 

  (2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่รอ้ยละ 80 แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 90 

  (3) ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่รอ้ยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 

  (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่รอ้ยละ 60 แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 70 

  (5) ระดับต้องปรับปรุง ตอ้งมีช่วงคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60 

 4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตามที่ ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม  

 5.การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผูบ้ังคับบัญชามีหนา้ที่ประเมนิผลการปฏิบัติงานของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา  เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ได้แก่  การเลื่อนขั้นเงนิเดือน  และค่าตอบแทนอื่นๆ 

การให้เงนิรางวัลประจำปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน  การแต่งตั้งขา้ราชการ  การให้ออกจาก

ราชการ  การให้รางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ 

 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน  

 7.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ปีละ 2 ครั้ง  ตามรอบปีงบประมาณ คอื  

ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 

  ครั้งที ่ ๒  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

 8.ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ 

 (1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประเมิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

 (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ประเมิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ผูอ้ำนวยการ

กองคลัง ผูอ้ำนวยกองช่าง และหัวหนา้สำนักปลัด หรอื หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

สำนักหรอืกอง  

 (3) ผู้อำนวยการกองคลัง  ผูอ้ำนวยการกองช่าง  หัวหน้าสำนักปลัด หรอืชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

สำนักหรอืกอง  ประเมิน  พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในบังคับบัญชา 

 

 

 



 

 

 9. การประเมินพนักงานส่วนตำบลผูท้ี่ได้รับมอบหมายใหไ้ปช่วยราชการ หรอื ปฏิบัติราชการใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอื ส่วนราชการ หรอืหน่วยงานอื่น  ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอื

หัวหนา้ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ  หรอืปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี  

เป็นผู้ให้ขอ้มูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอำนาจหนา้ที่ประเมิน 

 10. กรณีการประเมินพนักงานส่วนตำบลผูไ้ด้โอนหรอืย้าย  หลังวันที่ 1 มนีาคม หรอืวันที่ 1 

กันยายน  ให้ผูบ้ังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มอีำนาจหนา้ที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเดิม

ก่อนการโอนหรอืย้ายเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นัน้  แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรอื ส่วนราชการ  หรอืหน่วยงานต้นสังกัดใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ 5 

 11. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มอีำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 8 และผูร้ับการประเมินกำหนด

ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  กำหนดตัวช้ีวัด  หรอืหลักฐานบ่งช้ี

ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 12.  ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มอีำนาจหน้าที่ประเมิน  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ผูร้ับการ

ประเมิน  เพื่อการปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมหรอืสมรรถะในการ

ปฏิบัติราชการ 

 13.  ในแต่ละรอบการประเมินให้มอีำนาจหน้าที่ประเมิน  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ

ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการใดที่ได้ประกาศไว้ และตามข่อตกลงที่ได้ทำไว้กับผูร้ับการประเมิน 

 14. การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง  ให้ผูม้ีอำนาจหน้าที่ประเมนิ  แจง้ผลการประเมิน

ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยใหผู้ร้ับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  กรณีผูร้ับ

การประเมนิไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน  ให้พนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยหนึ่งคน  ลงลายมือ

ชื่อเป็นพยานการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวเพื่อใหก้ารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  

ลูกจา้งประจำและพนักงานจา้ง  โปร่งใส  เป็นธรรม  และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 15.  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยทำความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา

เหนอืขึน้ไปอีกหนึ่งขั้น (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อ

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ก่อนนำเสนอต่อนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล 

 16.  คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตัง้  ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ

ความเป็นธรรมของการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง

คณะกรรมการฯประกอบด้วย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ

ไม่น้อยกว่า 2 คน  เป็นกรรมการ  และให้พนักงานส่วนตำบลที่รับผดิชอบงานการเจา้หน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล เป็นเลขานุการ 

 17.กรณีเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  หรอืงานที่ได้รับมอบหมาย หรอืมีการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งหรอื

หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน

ในระยะการประเมินได้  โดยใหผู้ป้ระเมินเป็นผูม้ีอำนาจในการอนุมัตเิปลี่ยนแปลงข้อตกลง  

 



 

 

 

 18.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน ( Perfermance  

Management )   ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับ องค์กร คุณภาพและ

ปริมาณงาน ประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา  ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานความมี

คุณธรรมและจรยิธรรมตลอดจนรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 

 19.  ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  ในที่เปิดเผยให้

ทราบโดยทั่วไป เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไป

ให้ดียิ่งขึน้  

 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2565  ถึง วันที่ 31  มีนาคม   2566  
 

  ประกาศ ณ วันที่ 1 เดอืน ตุลาคม   พ.ศ.2565 

 

                                                                      

         ( นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์ ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

 

 


