
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล, 

พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล, ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
------------------------------- 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี  ไดกําหนดมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหาร
สวนตําบล และพนักงานจาง และกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกาศหลักเกณฑและวิธการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจางใน
สังกัดเพ่ือทราบ กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมินนั้น 
      ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลบานทาม จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล,  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
สําหรับรอบการประเมิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครึ่งปแรกและครึ่งปหลัง   ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานทาม เรื่อง  หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล , พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล, ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง” 

2. ประกาศนี้ใหใชบังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 และ 1 
เมษายน  – 30 กันยายน 2564 

3. ประกาศนี้บังคับใชเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบล, พนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบล, ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม โดยใช
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล 
1. ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน ( Performance Management) โดยมี

องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน  แบงเปน 2 สวน ไดแก 
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70 ) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใช
ทรัพยากร (พนักงานสวนตําบลท่ีอยูในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ กําหนด รอยละ 50) 

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30 ) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจาํผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน  (พนักงานสวนตําบลท่ีอยูในระหวางการทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ กําหนด รอยละ 50) 

 
 
 

 
2. หลักเกณฑ.../ 
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2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไป ท่ี ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ไดแก 

1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับ
การประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและคาเปาหมาย 

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรอืสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะท่ีใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ดาน 
และสมรรถนะประจําบรหิาร 4 ดาน 

1. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม จัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก  

ระดับดีเดน ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90.00 ข้ึนไป  
          ระดับดีมาก ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80.00 แตไมถึงรอยละ 90  

ระดับดี  ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70.00 แตไมถึงรอยละ 80  
ระดับพอใช ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60.00 แตไมถึงรอยละ 70  
ระดับปรับปรุง ชวงคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 60  

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ทองถ่ินตามท่ี ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม  

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล 
 ขอ 7 ตามประกาศฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการประเมินปละ 2 

ครั้ง ตามปงบประมาณ ดังนี้ 
 ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคมของปถัดไป  
 ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายนของปเดียวกัน 
   ขอ 8 ตามประกาศฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหมีองคประกอบการประเมิน 
จํานวน 2 องคประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
   องคประกอบท่ี 1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 
70 คะแนน  

องคประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 
   ขอ 9 ในแตละรอบการประเมิน ใหองคการบริหารสวนตําบลนําผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุมตามผลคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
   ระดับดีเดน ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90.00 ข้ึนไป  
   ระดับดีมาก ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80.00-รอยละ 89.99  
   ระดับดี  ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70.00-รอยละ 79.99  

ระดับพอใช ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60.00-รอยละ 69.99  
   ระดับปรับปรุง ชวงคะแนนประเมินรอยละ 59.99 ลงมา  
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• การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา 
1. ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน ( Performance Management) โดยมี

องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน  แบงเปน 2 สวน ไดแก 
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70 ) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใช
ทรัพยากร  

 2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30 ) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจาํผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน  
   2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ใหกําหนดสมรรถนะใหสอดคลอง
กับตําแหนงและกลุมตําแหนงของลูกจางประจําดังนี้ 
   1) ลูกจางประจํากลุมบริการพ้ืนฐาน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
กําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 
   2) ลูกจางประจํากลุมชางและกลุมสนับสนุน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 
   3) ลูกจางประจํากลุมสนับสนุนท่ีมีชื่อและลักษณะงานเหมือนขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ
เชนเดียวกันกับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ี
คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแลวแตกรณี 
  3. ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ใหนําแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินมาใชโดยอนุโลม 
 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปให

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 80 ดังนี้ 

  1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ 80 ใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้  
      1) ปริมาณผลงาน  
      2) คุณภาพของงาน  
      3) ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา  
      4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา  
 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ 20 ใหนําสมรรถนะของพนักงานสวน

ตําบลมาใชสําหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังนี้ 
    1) พนักงานจางท่ัวไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับ

สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 
        2) พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ให

ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย  3 สมรรถนะ เชนเดียวกับ
พนักงานสวนตําบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการแลวแตกรณี 

 
3)พนักงาน.../ 
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     3) พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 

    4) พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดาน และสมรรถนะ
ประจาํสายงาน 3 สมรรถนะ ไดแก ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน ความคิดสรางสรรค สรางสรรคเพ่ือ
ประโยชนทองถ่ิน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 3 
  3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง  ใหจัดกลุมตามผลคะแนน
เปน 5 ระดับ ไดแก  
   ดีเดน ตั้งแตรอยละ 95  ถึง 100  คะแนน  
   ดีมาก ตั้งแตรอยละ 85  แตไมถึงรอยละ 95 คะแนน  
   ดี ตั้งแตรอยละ 75  แตไมถึงรอยละ 85 คะแนน   
   พอใช ตั้งแตรอยละ 65  แตไมถึงรอยละ 75 คะแนน  
   ปรับปรุง   นอยกวารอยละ 65   คะแนน  

• ในระหวางรอบการประเมิน 
          ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซ่ึงเปนผูติดตามความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล, ลูกจางประจํา และพนักงานจางสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จตามท่ีกําหนด 

• เม่ือครบรอบการประเมิน 
  เม่ือครบรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาชั้นตน ซ่ึงเปนผูประเมินและสวนราชการตน
สังกัดของ พนักงานสวนตําบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล,  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
ดําเนินการ  ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลบานทามกําหนด 
  ข้ันตอนท่ี 2  จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัดเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อ 
ตามลําดับคะแนนผลการประเมิน 
      ข้ันตอนท่ี 3  สวนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลําดับคะแนนผลการประเมินให
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใส และเปนธรรมของการ
ประเมิน กอนท่ีจะเสนอผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําไปใชในการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
เลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา และเลื่อนอัตราคาตอบแทน  

            จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี  3 พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕63 

                                        
(นายกนก บํารุงโลก) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
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