
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2564) 

 
โดยที่ ก.อบต. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร 

ปฏิบัติงำนของพนักงำนพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2558 ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกำศ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่ม
รอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ  จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล ส ำหรับรอบกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564    
ครั้งที่ 2 (1 เมษำยน 2564 – 30 กันยำยน 2564) ดังนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ให้ค านึงถึงระบบการบริหาร
ผลงาน (Performance Management)  

    1.1 องค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
          1) ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลง

งำนคุณภำพของงำน  ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 
          2) พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย กำรประเมิน

สมรรถนะหลักสมรรถนะประจ ำผู้บริหำร และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 
     1.2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติ 

รำชกำรหรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนด ได้แก่ 
           1) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับ

ผู้รับกำรประเมินเกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร  โดยกำรก ำหนด
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน และค่ำเป้ำหมำย 

            2) พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่
ใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้ำน สมรรถนะประจ ำสำยงำน 3 
ด้ำน และสมรรถนะประจ ำบริหำร 4 ด้ำน 

      1.3 ระดับผลกำรประเมิน  ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้อง
ปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตำมท่ี ก.อบต. ก ำหนดโดยอนุโลม 

      1.4 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมที่ ก.อบต. ก ำหนดโดยอนุโลม 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.ก าหนด 
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 

/ 3.1 ผลสัมฤทธิ์... 
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    3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ร้อยละ 80) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน คุณภำพของ

งำน ควำมรวดเร็ว หรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 
 (ก) ปริมำณผลงำน 
 (ข) คุณภำพผลงำน 
 (ค) ควำมรวดเร็วและควำมตรงต่อเวลำ 
 (ง) กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
     3.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะ

หลัก และสมรรถนะประจ ำสำยงำน โดยให้เป็นไปตำมประกำศมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง กำร
ประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องในกำร
ปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของงำน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ แล้วให้
ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในกำรปฏิบัติงำนจริงของพนักงำนจ้ำงเปรียบเทียบกับสมรรถนะ และ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ก ำหนด โดยให้น ำสมรรถนะของพนักงำนส่วนต ำบลที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบลก ำหนดมำใช้ส ำหรับกำรประเมินพนักงำนโดยอนุโลม ดังนี้ 

 - พนักงำนจ้ำงทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก ำหนดระดับ
สมรรถนะที่คำดหวัด/ควำมต้องกำรในระดับ 1 

 - พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ไม่รวมถึงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจส ำหรับผู้มีทักษะ ให้
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ ำสำยงำนอย่ำงน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับ
พนักงำนส่วนต ำบลในลักษณะงำนเดียวกัน โดยก ำหนดสมรรถนะที่คำดหวัง/ควำมต้องกำรในระดับ
ปฏิบัติงำน หรือปฏิบัติกำรแล้วแต่กรณี 

 - พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจส ำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยก ำหนดสมรรถนะที่คำดหวัง/ควำมต้องกำรในระดับ 2 

       3.3 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติ
รำชกำร หรือสมรรถนะให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ก ำหนด  

       3.4 ระดับผลกำรประเมินในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้อง
ปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตำมท่ี ก.อบต.ก ำหนดโดยอนุโลม 

       3.5 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนจ้ำงตำมท่ี ก.อบต.ก ำหนดโดยอนุโลม 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

   ประกำศ ณ วันที่ 2 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564 

 
 
(นำยชนะ  พรหมอำรักษ์) 

                                             ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
                                                 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 

 
 
 
 


