
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
************************************* 

 

  โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบ       
โดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนต าบล ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ครั้งที่  1                           
(1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ดังนี้ 

1.การประเมินผลการประเมินของพนักงานส่วนต าบลให้ค านึงถึงระบ บบริหารผลงาน               
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน   
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 

2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

2.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินและผู้รับ
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดปฏิบัติงาน 
และค่าเป้าหมาย 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้ าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน 
สมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน  

3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดบัใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดโดยอนุโลม 

  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดโดยอนุโลม 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่     3   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

          (นายนวพล  จะงาม) 
                                            ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
************************************* 

 

  โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบ       
โดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนต าบล ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ครั้งที่  2                           
(1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) ดังนี้ 

1.การประเมินผลการประเมินของพนักงานส่วนต าบลให้ค านึงถึงระบบบริหารผลงาน               
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน   
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 

2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

2.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินและผู้รับ
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดปฏิบัติงาน 
และค่าเป้าหมาย 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้ าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน 
สมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน  

3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดบัใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดโดยอนุโลม 

  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดโดยอนุโลม 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่    3   เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
 
 
 

          (นายนวพล  จะงาม) 
                                            ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 


