
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 

--------------------------------- 

โดยที่ ก.อบต. ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่ม
รอบการประเมิน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนต าบลส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 
30 กันยายน 2563) ดังนี้ 

1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

 1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนด ได้แก่ 

 2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 

 2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน และสมรรถนะ
ประจ าบริหาร 4 ด้าน 

3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล     
บางขุนไทร ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามท่ี ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 

5. ส าหรับลูกจ้างประจ าให้น าแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมาใช้ส าหรับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจ าโดยอนุโลม 

                           ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕63 
 

                  
                        (นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 

                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

--------------------------------- 

โดยที่ ก.อบต. ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้าง ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้พนักงานจ้างในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน  - 30 กันยายน 2563) ดังนี้ 

1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรความคุ้มค่า 

 1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
สมรรถนะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน โดยให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ 
ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนด ได้แก่ 

 2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 

 2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน  

3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนน 
แต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามท่ี    
ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 

                           ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕63 
 

                  
                        (นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 

                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 



 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
--------------------------------- 

โดยที่ ก.อบต. ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2562 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนไทร ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 
2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ค านึงถึงระบบการบริหาร
ผลงาน ( Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

 องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)
   องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน) 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินการปฏิบัติตน ให้เป็นไปตาม
หลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนด ได้แก่ 

 2.1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด โดยให้
ผู้บังคับบัญชาประเมินจากการประเมินตนเองของผู้รับการประเมิน การปฏิบัติงานจริง หลักฐานเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 2.2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จ านวน 6 รายการ รายการประเมินละ 5 คะแนน โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินจากการประเมินตนเอง 
พฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้รับการประเมิน ตามสภาพความเป็นจริงหรือหลักฐานและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล     
บางขุนไทร ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามที่ ก.อบต.ก าหนด 

                           ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕63 
 

                     
                        (นายสุชาติ  รุ่งเพียร) 

                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 



 
 


