
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของ  พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 

_____________________________ 

โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๕๘  ก าหนดให้ชื่อส่วนราชการ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วน
ต าบล ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่  ๑  
(๑ ตุลาคม  - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓)  ดังนี้ 

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนต าบล ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Menagement) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐)  โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงาน คุณภาพของงาน  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
   ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 
   ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน ๓ ด้าน 
และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร ๔ ด้าน 
  ๓. ระดับผลการประเมิน  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านชัย ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน  เป็น ๕ ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  และต้อง
ปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี  ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม 
  ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
  

 
 

            (นายคงทวี   สาชิน) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของ  พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 

_____________________________ 

โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๕๘  ก าหนดให้ชื่อส่วนราชการ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วน
ต าบล ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ครั้งที่  ๑  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)  ดังนี้ 

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนต าบล ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Menagement) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐)  โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงาน คุณภาพของงาน  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
   ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 
   ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน ๓ ด้าน 
และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร ๔ ด้าน 
  ๓. ระดับผลการประเมิน  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านชัย ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน  เป็น ๕ ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  และต้อง
ปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี  ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม 
  ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
  

 
            (นายคงทวี   สาชิน) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 


