
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. 

และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) 

****************************** 

  ตามที ่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ประกอบกับหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 
9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 และประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีมติเกี่ยวกับประกาศหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง 
ในสังกัดเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ 2565 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2564 - 30 กันยายน 2565 โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี้ 

  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  
      1.1 การประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบล ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
          1.1.1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
          1.1.2  การประเมินสมรรถนะ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก  
สมรรถนะประจำตัวผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน 
      1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนดได้แก่ 
                            1.2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมินเกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ  โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 

                  1.2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน 

/1.3 ระดับผล.... 



 

     1.3 ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด 
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่
ละระดับให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 
     1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตำบลตามท่ี ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม 
   2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู  และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
องค์ประกอบการประเมิน จำนวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   2.1.1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) โดย
ประเมินจากด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
   2.1.2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (30 คะแนน)  
      2.2 ระดับผลการประเมิน ในแต่ละรอบประเมินให้นำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาจัดกลุ่มตามผลคะแนน 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยต้องมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับ
ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด  

   3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  
       3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
   3.1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (สมรรถนะ) (ร้อยละ 20) ให้กำหนด
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่
ละสมรรถนะ โดยให้นำสมรรถนะของพนักงานส่วนตำบลใช้สำหรับการประเมิน  พนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 

    3.1.3 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (สมรรถนะ) (ร้อยละ 20) ให้กำหนด
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่
ละสมรรถนะ โดยให้นำสมรรถนะของพนักงานส่วนตำบลใช้สำหรับการประเมิน พนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 

          (1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
           (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ 
ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับ
พนักงานส่วนตำบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ระดับปฏิบัติงาน หรือ
ระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
 

/(3) พนักงาน... 
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                    (3) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
                                       (4) พนักงานจ้างผู้ เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และ
สมรรถนะประจำสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์
เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 

        3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดได้แก่ 
                              3.2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ
การประเมินเกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ  โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 
             3.2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ  เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ สมรรถนะประจำสายงาน 3 สมรรถนะ 
          3.3 ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด 
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนน
แต่ละระดับ ดังนี้ 
   ดีเด่น   ตั้งแต่ร้อยละ 95  ถึง    100  คะแนน 
   ดีมาก  ตั้งแต่ร้อยละ 85  แต่ไม่ถึงร้อยละ 95  คะแนน 
   ดี  ตั้งแต่ร้อยละ 75  แตไ่ม่ถึงร้อยละ 85  คะแนน 
   พอใช้  ตั้งแต่ร้อยละ 65  แต่ไม่ถึงร้อยละ 75  คะแนน 
   ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65 คะแนน 
     3.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ตามท่ี ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม 

   ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 
 
          (นายบัญชา อุทาโย) 
                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ปฏิบัติหน้าที่ 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด 
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