
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และ พนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

........................................................ 
 

  ตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์                      
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 และ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
บุรีรัมย์เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ก่อนเริ่มการประเมิน นั้น  

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ส าหรับรอบการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                     
( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) ดังนี้  

1.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง”  

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านคู โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  
3.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance  

Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพ่ือให้ผล
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามท่ีสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน 
และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน  

3.1.3 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าทีก่ าหนดและจัดท า 
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
ต าแหน่งและระดับ รวมทั้ง ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนคา่น้ าหนักและระดับที่
คาดหวัง  
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3.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน ตาม 

ปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการประหยัด หรือ
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี  

ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน ต่อครั้ง  
กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับการแต่งตั้งให้ดารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอใน
การพัฒนางาน ให้นาวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือ
ข้อเสนอ  

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมินจาก 
สมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ได้แก่  

 ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน 
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 4 สมรรถนะ  

 ต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ  
ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ  

กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่าง 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 50  

3.1.5 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปี 
งบประมาณ คือ  

(1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป  
(2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน  
3.1.6 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาผลคะแนนการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนน
ประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้  

(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90  
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80  
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70  
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60  
   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 

/1.การประเมิน...... 
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  1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
      1) ปริมาณผลงาน 
      2) คุณภาพของงาน 
      3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
      4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วน

ต าบลมาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ

สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้

ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย  3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงาน
ส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

    3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

    4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
 3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ให้จัดกลุ่มตามผล
คะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง   

 ในระหว่างรอบการประเมิน 
          ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จตามที่ก าหนด 

 เมื่อครบรอบการประเมิน 
  เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัด
ของ พนักงานส่วนต าบล, และพนักงานจ้าง ด าเนินการ  ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านคกู าหนด 
  ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ ตามล าดับ
คะแนนผลการประเมิน 
 

/ขั้นตอนที่...... 
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      ขั้นตอนที่  3 ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการ
ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เลื่อนอัตราคา่ตอบแทนพนักงานจ้าง 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วันที่   30   ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕63 

                     
                    บุญชวน            
                                     (นายบุญชวน  เม็นไธสง) 
                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ู       
 
 

 

 


