
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 

พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
--------------------------- 

 

  โดยที่ ก.อบต.ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2558  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล ในสังกัดให้ทราบโดยทั่วกันก่อน
เริ่มรอบการประเมินหรือช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานครู อบต. และพนังกานจ้าง  ส าหรับรอบการประเมิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) และ ครั้งที่ 2 (1 
เมษายน 2565 – 30  กันยายน 2565)  ดังนี้ 
  1.การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน และสัดส่วนคะแนน ดังนี้ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว 
หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
 1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจ าผู้บริหารและสมรรถนะประจ าสายงาน 
 1.3 น้ าหนักขององค์ประกอบการประเมิน ได้แก่ 
  (1) กรณีพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ข้าราชการครูหรือพนักงานครู อบต. 
และบุคลากรทางการศึกษา น้ าหนักผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 คือ สัดส่วนระหว่าง 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน:พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 70:30 
  (2) กรณีพนักงานจ้าง น้ าหนักผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คือ 
สัดส่วนระหว่าง ผลสัมฤทธิ์ของงาน:พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 80:20 
  (3) กรณีระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ น้ าหนักผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 คือสัดส่วนระหว่าง ผลสัมฤทธิ์ของงาน:พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 50:50 
 2.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐาน
ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนังกานส่วนต าบลก าหนด ได้แก่ 
  2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายงาน/โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ในการปฏิบัติราชการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมาย ปริมาณผลงวาน คุณภาพของงาน 
ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือ
เกิดความส าเร็จของงาน 
  2.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวน
สมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
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   (1) กรณีพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู หรือพนักงานครู ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 ด้าน และสมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 
   (2) กรณีลูกจ้างประจ า กลุ่มสนับสนุน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน โดย
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
   (3) กรณีพนักงานจ้าง แยกเป็น 
    (ก) พนังกานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน โดยระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (ข) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 
5 ด้าน โดยระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
  2.3 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
  2.4 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผล
การปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
  2.5 ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้รับการประเมิน
เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ 
  2.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินแจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน
กรณีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคน
ลงลายมือชื่อเป็นพยานการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า ข้าราชการหรือพนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  2.7 ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยความเห็นชอบของผุ้บังคับ
บัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้จัดกลุ่มคะแนนผลการ
ประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  (1) กรณีพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานครู อบต. ได้แก่ 
   (1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
   (2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
   (3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
   (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
   (5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
  (2) กรณีพนักงานจ้าง ได้แก่ 
   (1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 
   (2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 
   (3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 
   (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 
   (5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 65 
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 4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลก าหนดมาใช้โดยอนุโลม 
 5.การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน 
 6. กาประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ การ
ให้เงินรางวัลประจ าปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจากราชการ 
การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ 
 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ 
  (1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
  (2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 
 8. ผู้บังคับบัญชา ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
  (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประเมิน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประเมิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้า
ส านักปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  (3) หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง ประเมินพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ที่อยู่ในบังคับบัญชา 
 9. การประเมินพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี
เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 
 10. การประเมินพนักงานส่วนต าบลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือ วันที่ 1 
กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในต้นสังกัดเดิมก่อนโอน หรือย้าย 
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้หน่วยงานสังกัดใหม่เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตาม ข้อ 6 
 11. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ข้อ 2.7 ซึ่ งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน ความโปร่งใส
และความเป็นธรรมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะ
กรรมการฯ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการหรือรองปลัด อบต. 
ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 
 12. ประกาศรายชื่อพนักงานผู้มีผลผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบ
โดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้
ดียิ่งขึ้น 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   28   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
   
     (นายธินกร  เชื้อกูลชาติ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
 



หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
  การประกาศสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป เป็นอ านาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ตามาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2545  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  
2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
  เพ่ือให้การบริหารงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป และเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่  9  ธันวาคม  2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในการ
บรรจุแต่งตั้ง 
 
  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่  9  ธันวาคม  2545 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 12 การบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 275 วิธีการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ด าเนินการเอง หรืออาจมอบให้
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่มีความเหมาะสมด าเนินการหรือด าเนินการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ก็ได้ 
ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝึกอบรม 
(3) การศึกษา หรือดูงาน 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

 
 
 



-2- 
 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินการปฏิบัติงานของ

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ทุกรอบการประเมินตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล พ.ศ. 2558 

 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35 เรื่อง การ

จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของพนังกานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 
3.ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
4.ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป เรื่องการสร้างขวัญ ก าลังใจ และการลงโทษแก่

พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ประจ าปีงบประมาณ 2565  ลงวันที่  28  ธันวาคม  2564 


