
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
************************ 

  โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์    
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ได้ก าหนดให้ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้กับข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลได้รับทราบโดยทั่วกัน  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (4) และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้  

1. การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้น าหลักเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 ก าหนด โดยยึดหลักการของระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) 

2. ให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ทุกคน ซึ่งเป็นผู้รับการประเมิน 
ด าเนินการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลตามแบบฟอร์มการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิานทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด เสนอต่อผู้ประเมิน  

3. การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้พนักงานส่วนต าบลด าเนินการ 
และก าหนดองค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 

/3.1 ส่วนที่ 1..... 
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3.1 ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อ 1.1 ของแบบประเมินผลฯ ให้ผู้
ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันก าหนดและจัดท าข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานได้แก่  

 (1) ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยใช้วิธีการก าหนด
ตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับรายบุคคล ดังนี้  

 - ระดับองคก์ร (องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์)  จ านวน  1  ตัวชี้วัด  
 - ระดับส่วนราชการ (ส านัก/กอง) จ านวน 1 ตัวชี้วัด  
   ทั้งนี้ ให้ตัวชี้วัดระดับองค์กร และระดับส่วนราชการ ถือเป็นตัวชี้วัดร่วมกันทุก

คน ในส านัก/กอง ของผู้รับการประเมินสังกัดอยู่ จะต้องรับผิดชอบร่วมกันท าให้ส าเร็จคตามเป้าหมายที่ก าหนด  
- ระดับรายบุคคล จ านวน 1 ตัวชี้วัด ให้ผู้รับการประเมินก าหนดผลสัมฤทธิ์ของ

งานและตัวชี้วัดของโครงการ/งาน/กิจกรรม หรือภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ ของผู้รับการประเมินให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน ต าแหน่ง และระดับ  

(2) ให้ก าหนดค่าน้ าหนักของผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดโดยแบ่งปันค่า
น้ าหนักได้แก่ ตัวชี้วัดระดับองค์กร ให้ค่าน้ าหนักร้อยละ 40 ตัวชี้วัดระดับส่วนราชการ ให้ค่าน้ าหนักร้อยละ 20 
และตัวชี้วัดระดับรายบุคคลให้ค่าน้ าหนักรอ้ยละ 10  

(3) ให้ก าหนดระดับคะแนนแบ่งออกเป็น  5 ระดับคะแนน ได้แก่ระดับ 1 
คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน และระดับ 5 คะแนน   

(4) ให้ก าหนดค่าเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  
 ระดับ 5 คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายในระดับท้าทาย มีความยาก

ค่อนข้างมากโอกาสส าเร็จน้อยกว่าร้อยละ 50  
 ระดับ 4 คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายที่มีความยากปานกลาง  
 ระดับ 3 คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายทีเ่ป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไป  
 ระดับ 2 คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน  
 ระดับ 1 คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายต่ าสุดที่รับได้  

  3.2  ส าหรับส่วนที่ 1 ข้อ 2.2 ของแบบประเมินผลฯ ให้ผู้ประเมิน และผู้รับการ
ประเมินจัดท าเมื่อสิ้นรอบการประเมินผลฯ แล้ว  

  3.3 ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ มีค่าน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ผู้รับการประเมิน
ก าหนดสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงานและแบ่งปันค่าน้ าหนัก ดังนี้  

   (1) กรณีเป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่นให้ก าหนดสมรรถนะส าหรับการประเมินได้แก่  

   - สมรรถนะหลักจ านวน 5 สมรรถนะ ประกอบด้วยมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นใน
ความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการท างานเป็นทีม 
โดยในแต่ละสมรรถนะให้ก าหนดค่าน้ าหนักเท่ากนั ร้อยละ 2  

/-สมรรถนะ..... 
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   - สมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย การเป็นผู้น าใน
การเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการเป็นผู้น า ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธ์ โดยในแต่ละ
สมรรถนะให้ก าหนดค่าน้ าหนักเท่ากัน ร้อยละ 5  

   (2) กรณีเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ก าหนด
สมรรถนะ ส าหรับการประเมินได้แก่  

   - สมรรถนะหลักจ านรวน 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึด
มั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการท างาน
เป็นทีม โดยใมนแต่ละสมรรถนะให้ก าหนดค่าน้ าหนักเท่ากัน ร้อยละ 4  

   - สมรรถนะประจ าสายงาน จ านวน 3 สมรรถนะ ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง โดยในแต่ละสมรรถนะให้ก าหนดน้ าหนักเรียงตามล าดับ ได้แก่ ร้อยละ 4 ร้อยละ 3 และร้อยละ 2  

   (3) ก าหนดระดับที่คาดหวัง ให้ก าหนดระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานก าหนด
ของแต่ละสายงาน  

   (4) ในกรณีข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ อยู่ในรอบการประเมิน ให้ก าหนดการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมินสมรรถนะตามข้อ 3 แต่ก าหนดสัดส่วนค่าน้ าหนักของการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน ต่อการประเมินสมรรถนะร้อยละ 50:50  

 3.4 ส่วนที่  3 การจัดท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อก าหนดการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และประเมินสมรรถนะแล้ว ให้ผู้รับการประเมิน และผู้ประเมินลงนามร่วมกัน ใน
ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละครั้ง เพ่ือใช้ส าหรับเป็นหลักฐานข้อตกลงในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานต่อไป  

 4. ให้ผู้รับการประเมิน และผ็ประเมินด าเนินการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 
3 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้  

  (1) ครั้งที่ 1/2564 ใหแ้ล้วเสรจ็ภายในเดือน ตุลาคม 2563 
  (2) ครั้งที่ 2/2564 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2564  

  ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ให้แต่ละส่วนราชการรวบรวมจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคล หรือส่วนราชการที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล จัดเก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ส าหรับ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตอนสิ้นรอบการประเมินแต่ละครั้ง  

 5. ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษา แนะน า หรือชี้แจงให้แก่ผู้รับการ
ประเมิน เพ่ือปรับปรุงแก้ไข พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ตัวชี้วัดที่ตกลง
กันไว้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายก าหนด  

   /6. เมื่อสิ้นรอบ.... 
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 6. เมื่อสิ้นรอบการประในผลการปฏิบัติงานของแต่ละครั้งให้เจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการที่
รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล จัดส่งแบบประเมินผลคืนให้กับแต่ละส่วนราชการ เพ่ือแจกจ่ายให้กับผู้รับการ
ประเมินน าไปประเมินผลตนเอวง พร้อมกับแสดงหลักฐานตัวบ่งชี้ ความส าเร็จต่อผู้ประเมินของตน เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาประเมินผล ฯ ของผู้รับกาประเมิน โดยให้แต่ละส่วนราชการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้  

  (1) ครั้งที่ 1/2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 เมษายน 2564  
  (2) ครั้งที่ 2/2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564  

 7. ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้รับการประเมิน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับคะแนนของผู้รับการประเมินในแต่ละครั้ง เพ่ือมใช้ประกอบการพิจารณา
ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล ฯ พิจารณาต่อไป  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ   วันที่     5  ตุลาคม  พ.ศ.2563 
 
      

                                                                  
                      (นางเทียมตา  พรมรักษา)  
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
 


