
 
 

 
 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า      

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ครั้งที่ 1)  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
       ------------------------------------------------ 

  โดยที่ ก.อบต. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนส่วนต ำบล  พ.ศ. 2558  และก.อบต.  ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2559  เมื่อวันที่  26  กันยำยน  2559  มี
มติก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  โ ดยให้น ำแนวทำงกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นมำใช้ส ำหรับกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ลูกจ้ำงประจ ำโดยอนุโลม  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ให้ลูกจ้ำงประจ ำทรำบโดยทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 
 

  ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ  ส ำหรับรอบกำรประเมิน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 (1 ตุลำคม 2562 
ถึง 31  มีนำคม  2563)  ดังนี้ 
  1.กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำกลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงำนเหมือน
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น   ให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance  Management)  โดยมี
องค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ 
      (1)  ผลสัมฤทธิ์ของงำน  (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70)  โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน  
คุณภำพของงำน  ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ  และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 
      (2)  พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 30)  ประกอบด้วย  กำรประเมินสมรรถนะ
หลัก  และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 
  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 5 ด้ำน  สมรรถนะประจ ำสำยงำนอย่ำงน้อย 3 ด้ำน  
โดยก ำหนดสมรรถนะที่คำดหวัง/ต้องกำร  เช่นเดียวกับพนักงำนส่วนต ำบลในลักษณะงำนเดียวกันในระดับปฏิบัติงำน
หรือระดับปฏิบัติกำรแล้วแต่กรณี 
   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 
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  4.ผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ  ได้แก่ 
   หัวหน้ำส ำนักปลัด  ผู้อ ำนวยกำรกอง  หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่แล้วแต่กรณี 
  5.แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตำมท่ี ก.อบต.ก ำหนดโดยอนุโลม 
 

   ประกำศ ณ วันที่  31  เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2562 
 
 
     (ลงชื่อ)        วิชัย  บรรณสำร 
       (นำยวิชัย  บรรณสำร) 
    ต ำแหน่ง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า      

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

  โดยที่ ก.อบต. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนส่วนต ำบล  พ.ศ. 2558  และก.อบต.  ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2559  เมื่อวันที่  26  กันยำยน  2559  มี
มติก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  โดยให้น ำ แนวทำงกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นมำใช้ส ำหรับกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ลูกจ้ำงประจ ำโดยอนุโลม  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ให้ลูกจ้ำงประจ ำทรำบโดยทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 
 

  ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ  ส ำหรับรอบกำรประเมิน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 2 (1 เมษำยน 2563 
ถึง 30 กันยำยน 2563)  ดังนี้ 
  1.กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำกลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงำนเหมือน
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น   ให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance  Management)  โดยมี
องค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ 
      (1)  ผลสัมฤทธิ์ของงำน  (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70)  โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน  
คุณภำพของงำน  ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ  และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 
      (2)  พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 30)  ประกอบด้วย  กำรประเมินสมรรถนะ
หลัก  และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 
  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 5 ด้ำน  สมรรถนะประจ ำสำยงำนอย่ำงน้อย 3 ด้ำน  
โดยก ำหนดสมรรถนะที่คำดหวัง/ต้องกำร  เช่นเดียวกับพนักงำนส่วนต ำบลในลักษณะงำนเดียวกันในระดับปฏิบัติงำน
หรือระดับปฏิบัติกำรแล้วแต่กรณี 
   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.ผู้ประเมิน... 
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  4.ผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ  ได้แก่ 
   หัวหน้ำส ำนักปลัด  ผู้อ ำนวยกำรกอง  หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่แล้วแต่กรณี 
  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 
 
 
 
 
 
 
 


