
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานสวนตําบล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ  2564  
------------------------------------ 

 โดยที่ ก.อบต. ไดกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2558 และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ขอ 5 และขอ 10 ของประกาศ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อประกอบการ
พิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ไดแก การเลื่อนขั้นเงินเดือน คาตอบแทน เงินรางวัล
ประจําป การเลื่อนและหรือแตงตั้ง การยาย การโอนและรับโอน การใหออกจากราชการ การจูงใจใหรางวัล 
และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานสวนตําบลปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลบานวาน ประกาศหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปใหพนักงานสวนตําบลในสังกัดทราบโดยทั่วกันภายในเดือนกันยายน
ของทุกป 
 

 ในการนี้  องคการบริหารสวนตําบลบานวาน  จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกัด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับรอบ
การประเมินที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และรอบการประเมินที่ 
2 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 )  ดังนี้ 

1. องคประกอบการประเมิน และสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ 
อปท. ไดมีการกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยองคประกอบในการประเมินไว 2 
องคประกอบ ไดแก 

1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ไมนอยกวารอยละ  70)  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพ     
ของงาน  ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา  และความประหยัดหรือความคุมคา ใหกําหนดผลสัมฤทธิ์ของ
งานพรอมกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ (ไมนอยกวา 2  ผลงาน) 

1.1) ปลัด อบต. ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 2 ผลงาน 
1.2) รองปลัด อบต. ผูอํานวยการสํานัก/กอง ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 2 ผลงาน 
1.3) หัวหนาฝาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 2 ผลงาน 
1.4) ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ประเภททั่วไปและวิชาการ) ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 

2 ผลงาน 
ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือระดับสูงขึ้น โดย
มีการเสนอวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการพัฒนางาน เมื่อไดรับการแตงตั้งใหนําวิสัยทัศนหรือ
ขอเสนอในการพัฒนางานนั้นมากําหนดเปนองคประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานดวย 

 2)  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ โดยมีสัดสวน (รอยละ  30)  ประกอบดวยการ 
ประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน  



 2.1) ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น และตําแหนงประเภทอํานายการทองถิ่นใหประเมิน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําผูบริหาร 
 2.2) ตําแหนงประเภทวิชาการและตําแหนงประเภททั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําสายงาน ไมนอยกวา 3 สมรรถนะ 
 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่อยูระหวาง
ทดลองการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในระหวางรอบการประเมิน
ใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและมีพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ
รอยละ 50 
 2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 อปท. ไดมีการกําหนดวิธีการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งมีสัดสวนคะแนนกําหนด
ไวรอยละ 70 ดังนี้ 
 1) สําหรับปลัด อปท. พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรวมตกลงไวกับผูประเมิน (นายก อปท. 
หรือผูกํากับดูแลในกรณีไมมีนายกฯ) ที่มีการกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จหรือกําหนดหลักฐาน 
หรือตัวชี้วัดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
 2) สําหรับรองปลัด ผูอํานวยการสํานัก/กอง และนักวิชาการตรวจสอบภายใน พิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของงานที่ไดรวมตกลงไวกับผูประเมิน (ปลัด อบต.) ที่มีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จหรือ
กําหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 
 3) สําหรับขาราชการและพนักงานสวนตําบล พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรวมตกลง ไวกับผู
ประเมิน (ผูอํานวยการสํานัก/กอง) ที่มีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จหรือกําหนดหลักฐานหรือ
ตัวชี้วัดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 4) สําหรับขาราชการที่มาชวยราชการหรือปฏิบัติราชการที่ อปท. ใหนายก อปท. เปนผูใหขอมูล
และความเห็นการประเมินผลการงานเพื่อสงใหตนสังกัดประเมิน 
 3) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซึ่งมีสัดสวนคะแนนกําหนดไวรอยละ 30 
ประกอบดวยสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน  ดังนี้ 
 3.1.  สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ประกอบดวยการมุงผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรมและจริยธรรม การเขาใจในองคกรและระบบงาน การบริการเปนเลิศ และการทํางานเปนทีม  
 3.2  สมรรถนะประจําผูบริหาร 4 สมรรถนะ ประกอบดวย การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
ความสามารถในการเปนผูนํา ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธ 
 3.3  สมรรถนะประจําสายงาน สายงานละไมนอยกวา 3 สมรรถนะ โดยใหขาราชการและ
พนักงานสวนตําบลตําแหนงประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ตองประเมินใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 
 ทั้งนี้  ระดับสมรรณนะท่ีคาดหวังกับระดับสมรรณนะท่ีคนพบในแตละระดับตําแหนงกําหนดให
พิจารณาโดยเปรียบเทียบจาดคําอธิบายสมรรณนะเทียบกับพจนานุกรม  และมาตรฐานกําหนดตําแหนงกับ
พฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริง 
 
 



 4.  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  กําหนดใหใชแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.  กําหนด 
 5.  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  5.1  เมื่อเริ่มรอบการประเมิน 
   (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน : ประเมินจากผลการปฏิบัติราชการโดยใหผู
ประเมินกับผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  พรอมกําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงาน  โดยพิจารณาความสอดคลองกับ
ตัวขี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานหรือสวนราชการ  อยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 
   (2)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรณนะ : ประเมินโดยใช
วิธีการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินโดยผูประเมิน  โดยใหกรอกระดับสมรรณนะท่ี
คาดหวังตามระดับตําแหนงที่กําหนดไวตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
   ใหผูรับการประเมินเสนอแบบประเมินที่จัดทําตามที่ไดกําหนดขอตกลงรวมกันพรอม
ลงนามรับทราบขอตกลงแลวใหผูประเมินเพ่ือลงนามรับทราบขอตกลงและใหผูประเมินหรือสวนราชการ
รวบรวมไวสําหรับการประเมินในชวงครบรอบการประเมิน 
  5.2  ระหวางรอบการประเมิน 
   ผูประเมินใหคําปรึกษา  แนะนํา  หรือชี้แจงแกผูรับการประเมิน  เพื่อปรับปรุง  
แกไขและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมหรือสมรรณนะในการปฏิบัติราชการ 
  5.3  เมื่อครบรอบการประเมิน 
   (1)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผูรับการประเมินตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดจัดทําไวเมื่อเริ่มรอบการประเมินตามขอตกลง  
และกรอกขอมูลผลการประเมินลงในแบบประเมิน  และสรุปผลคะแนนลงในแบบ 
   (2)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรณนะ  ใหผูมีอํานาจ
หนาที่ประเมินสมรรณนะของผูรับการประเมิน  กรอกขอมูลผลการประเมินสมรรณนะลงในแบบประเมินและ
สรุปคะแนนลงในแบบประเมิน 
7.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา  ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ทองถิ่นตามท่ี ก.อบต. กําหนดโดยอนุโลม 
  5.4  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 
 5.4.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ให
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น  โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยมีสัดสวนของงาน  ดังนี้ 
 -  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  รอยละ  80  พิจารณาจาก 
  1)  ปริมาณผลงาน 
  2)  คุณภาพของงาน 
  3)  ประโยชนของงาน 
 -  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  รอยละ  20  ใหนําสมรรถนะของพนักงานสวนตําบล  
มาใชสําหรับการประเมินพนักงานจาง   โดยอนุโลม  ดังนี้ 



  1)  พนักงานจางทั่วไป  ใหประเมินสมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  โดยกําหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ  ในระดับ  1 
  2)  พนักงานจางตามภารกิจ  ไมรวมถึงพนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ  ให
ประเมินสมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย  3  สมรรถนะ  เชนเดียวกับพนักงานสวน
ตําบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ  ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแลวแตกรณี 
  3)  พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ  ใหประเมินสมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  
โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ  ในระดับ  2 
  4)  พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ  ใหประเมินสมรรถนะหลัก  5  ดานและสมรรถนะประจํา
สายงาน  3  สมรรถนะ  ไดแก  ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น  ความคิดสรางสรรค  เพื่อประโยชน
ทองถิ่น  โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ  ในระดับ  3 
  5.4.2  ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง  ใหจัดกลุม
คะแนนผลการประเมินเปน  5  ระดับ  ไดแก  ดีเดน  ดีมาก  ดี  พอใช  และปรับปรุง 
   ใหสวนราชการ/หนวยงานจัดทําขอมูล  ที่ผูประเมินลงนามรับรอง  และแบบ
ประเมินที่สรุปผลคะแนนที่ผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบผลการประเมินครบถวนแลวใหกองการแจง
หนาที่/หรืองานการเจาหนาที่  ภายในกรอบระยะเวลาของแตละรอบการประเมิน  เพื่อนําผลการประเมิน
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นพิจารณา 
 6.  กรอบระยะเวลาการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  กําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ.2564  รอบการประเมินที่ 1 (วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ.2563  ถึงวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.2564)     
รอบการประเมินที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564) ไวดังนี้ 

ลําดับ กิจกรรม 
กรอบระยะเวลา  

รอบการประเมิน1/ 
รอบการประเมิน 2 

1 กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เดือนกันยายนของทุกป 
2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประกาศกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําป 
เดือนกันยายนของทุกป 

3 การจัดทําตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล 
 - หนวยงานถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสู
ระดับบุคคล 
 - ผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) ตกลงรวมกันกับผูใตบังคับบัญชา    
(ผูรับการประเมิน) กําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานแลวเสร็จ 

ตุลาคม/เมษายน 

4 ผูประเมินแตละระดับ  ติดตามและใหคําปรึกษาแนะนํา ตุลาคม-มีนาคม/เมษายน 
-กันยายน 

5 ผูประเมินดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรณนะ เมื่อครบรอบการประเมิน 
6 ผูประเมิน/สวนราชการแจงผลการประเมินและสงผลการประเมินใหกองการ

เจาหนาที่/งานเจาหนาที่ 
เมษายน/ตุลาคม 

7 องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติราชการดีเดน เมษายน/ตุลาคม 



 
  7.  ในระหวางรอบการประเมิน  ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนซึ่งเปนผูติดตามความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน  ตามแผนปฏิบัติงาน  รวมทั้งคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏบิัติงาน
เพื่อใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและ
ผลสําเร็จตามที่กําหนด 
  8.  เมื่อครบรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาชั้นตน  ซึ่งเปนผูประเมินและสวนราชการตน
สังกัดของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ดําเนินการดังนี้ 
  8.1  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคการบริหารสวนตําบลบาน
วานกําหนด 
  8.2  จัดสงบัญชีรายชื่อใหสวนราชการตนสังกัดเพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อ  ตามลําดับคะแนน  
ผลการประเมิน 
  9.  สวนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ  ตามลําดับคะแนนผลการประเมินใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  พิจารณามาตรฐาน  ความโปรงใส  และเปนธรรมของการประเมิน
กอนที่จะเสนอผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อนําไปใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
คาจางประจํา  และเลื่อนอัตราคาตอบแทน 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 

นายประภาส  คลังชํานาญ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


