
 
 

 
 

              

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ครั้งที่ 2)  (1 เมษายน  2563 – 30  กันยายน  2563) 
       ------------------------------------------------ 

  โดยที่ ก.อบต. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนส่วนต ำบล  พ.ศ. 2558  ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนต ำบลในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 
 

  ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล  ส ำหรับรอบกำรประเมิน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 2 (1 เมษำยน 2563 
ถึง 30 กันยำยน 2563)  ดังนี้ 
  1.กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล  ให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน 
(Performance  Management)  โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ 
      (1)  ผลสัมฤทธิ์ของงำน  (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70)  โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน  
คุณภำพของงำน  ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ  และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 
      (2)  พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 30)  ประกอบด้วย  กำรประเมินสมรรถนะ
หลัก  สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร  และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 
   ในกรณีที่เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลที่อยู่ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  หรือมีระยะเวลำทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอยู่ในรอบกำรประเมิน  ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งำนและพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร  โดยมีสัดส่วนคะแนนแต่ละองค์ประกอบร้อยละ  50 
  2.หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน  และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะ  ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก ำหนด  ได้แก่ 
      (1)  กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน  เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับกำร
ประเมิน  เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร  โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติงำน  และค่ำเป้ำหมำย 
      (2)  พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ  เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  ประกอบด้วย   

-สมรรถนะหลัก  (Core  Competency)  คือ  สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่ก ำหนด 
เป็นคุณลักษณะร่วมกันของข้ำรำชกำรทุกคน  ที่จ ำเป็นต้องมีเพ่ือเป็นกำรหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  ประชำชน  และประประเทศชำติ   มี  5 ด้ำน  ประกอบด้วย  
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์  กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม  กำรเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน  กำรบริกำรเป็นเลิศ  
และกำรท ำงำนเป็นทีม  ใช้ประเมินพนักงำนส่วนต ำบลทุกต ำแหน่ง 

-สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร  (Managerial  Competency)  คือ  สมรรถนะที่ 
ผู้บริหำรจ ำเป็นต้องมีในฐำนะผู้น ำหรือผู้บังคับบัญชำที่มีประสิทธิภำพ  เพ่ือน ำทีมงำนหรือผู้ใช้บังคับบัญชำให้สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  โดยใช้ประเมินเฉพำะต ำแหน่ง
ประเภทบริหำรท้องถิ่น  และประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น   4 ด้ำน  ประกอบด้วย  กำรเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง  
ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ  ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน  ควำมคิดเชิงกลยุทธ์ 
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-สมรรถนะประจ ำสำยงำน (Functional Competency)  คือ  สมรรถนะที่ 
ก ำหนดเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง/สำยงำนต่ำงๆ  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งนั้นๆ  สำมำรถ
ปฏิบัติภำรกิจในหน้ำที่ได้ดียิ่งขึ้น  และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร  (ปรำกฏตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง)  
โดยใช้ประเมินพนักงำนส่วนต ำบล  เฉพำะต ำแหน่งประเภทวิชำกำรและประเภททั่วไป  โดยผู้รับกำรประเมินตกลง
ร่วมกับผู้ประเมิน  อย่ำงน้อย  จ ำนวน  3 สมรรถนะ   
  3.ระดับผลกำรประเมิน  ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมิน  เป็น 5 ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมำก  ดี  พอใช้  และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับ  ดังนี้ 
   (1)  ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
   (2)  ระดับดีมำก  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
   (3)  ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
   (4)  ระดับพอใช้  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
   (5)  ระดับต้องปรับปรุง  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
  4.ผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล  ได้แก่ 
   (1)  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ส ำหรับปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   (2)  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ส ำหรับรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  กอง  หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำส ำนักหรือกอง 
   (3)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  กอง  หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำส ำนัก  
หรือกอง  ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลที่อยู่ในบังคับบัญชำ 
   ในกรณีที่เป็นกำรประเมินพนักงำนส่วนต ำบลผู้ได้รับมอบหมำยให้ไปช่วยรำชกำร  หรือ
ปฏิบัติรำชกำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่วนรำชกำร  หรือหน่วยงำนอ่ืน  ให้นำยกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร  หรือหน่วยงำนที่ผู้รับกำรประเมินไปช่วยรำชกำร  หรือปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ให้ข้อมูลและควำมเห็นเพื่อประกอบกำรประเมินของผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ประเมิน 
   ในกรณีที่เป็นกำรประเมินพนักงำนส่วนต ำบลผู้ได้โอนหรือย้ำย  หลังวันที่  1  มีนำคม  
หรือวันที่  1  กันยำยน  ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเดิมก่อนกำรโอนหรือย้ำย  เป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรผู้นั้น  แล้วจัดส่งผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่วนรำชกำร  หรือหน่วยงำนอ่ืนต้นสังกัดใหม่  เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำ    
  5.แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตำมท่ี ก.อบต.ก ำหนดโดยอนุโลม 
 

   ประกำศ ณ วันที่  30  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2563 
 
 
     (ลงชื่อ)       วิชัย  บรรณสำร 
       (นำยวิชัย  บรรณสำร) 
    ต ำแหน่ง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด 
 
 
 
 


