
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของพนักงานส่วนต าบล 
.............................. 

  โดยที่ ก.อบต.ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2558 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้ พนักงานส่วนต าบล ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนต าบล ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31  มีนาคม 
2563) ดังนี้ 
  1.การประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานส่วนต าบลให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน   
ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
   1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 30 ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าตัวผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
  2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
 ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ท่ี ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
   2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน และ  
ค่าเป้าหมาย 
   2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน และสมรรถนะประจ า
บริหาร 4 ด้าน 
  3.ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ให้จัด
กลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละ ระดับให้
เป็นไปตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 
  4.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่    
ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 7  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
 

(นายอ ามร  เทพก าเนิด) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู



 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของพนักงานส่วนต าบล 

.............................. 
  โดยที่ ก.อบต.ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2558 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้ พนักงานส่วนต าบล ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนต าบล ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) 
ดังนี ้
  1.การประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานส่ วนต าบลให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   1.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน ร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความ
รวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
   1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 30 ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าตัวผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
  2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ     
ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ท่ี ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
   2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน และ  
ค่าเป้าหมาย 
   2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน และสมรรถนะประจ า
บริหาร 4 ด้าน 
  3.ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ให้จัด
กลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้
เป็นไปตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 
  4.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น         
ตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 8  เดือน เมษายน พ.ศ.2563 
 
 

(นายอ ามร  เทพก าเนิด) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู


