
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 

-------------------------------- 
   

  โดยที่ ก.อบต. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2558 และหนังสือจังหวัดตรัง ที่ ตง 0023.2/ว9271 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 
2559 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ่อหิน ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด
ทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 
 

  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงประจ ำ ส ำหรับรอบกำรประเมิน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่  1  ตุลำคม  2562 – 31  มีนำคม  2563 ดังนี้ 
  1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อย 70) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน
คุณภำพของงำน ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 
   1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 
  2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดได้แก่ 
   2.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับ
กำรประเมิน เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติงำน และค่ำเป้ำหมำย 
   2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5  ด้ำน สมรรถนะประจ ำสำยงำน 3 ด้ำน และ
สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร 4 ด้ำน 
  3. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
บ่อหิน ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตำมท่ี ก.อบต. ก ำหนดโดยอนุโลม 
  4. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน            
ส่วนท้องถิ่นตำมที่ ก.อบต. ก ำหนดโดยอนุโลม 
 

   ประกำศ ณ วันที่  1  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

       (นำยจอมรวย  เกลี้ยงช่วย) 
          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

-------------------------------- 
   

  โดยที่ ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 6)  ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนจ้ำงในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วง เริ่มรอบ
กำรประเมิน 
 

  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนให้พนักงำนจ้ำง ส ำหรับรอบกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่              
1  ตุลำคม  2562 – 31  มีนำคม  2563 ดังนี้ 
  1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อย 80) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน
คุณภำพของงำน ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 
   1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 
  2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดได้แก่ 
   2.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับ
กำรประเมิน เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติงำน และค่ำเป้ำหมำย 
   2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5  ด้ำน สมรรถนะประจ ำสำยงำน 3 ด้ำน และ
สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร 4 ด้ำน 
  3. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
บ่อหิน ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตำมท่ี ก.อบต. ก ำหนดโดยอนุโลม 
  4. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน            
ส่วนท้องถิ่นตำมที่ ก.อบต. ก ำหนดโดยอนุโลม 
 

   ประกำศ ณ วันที่  1  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

       (นำยจอมรวย  เกลี้ยงช่วย) 
          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 

-------------------------------- 
   

  โดยที่ ก.อบต. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2558 และหนังสือจังหวัดตรัง ที่ ตง 0023.2/ว9271 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 
2559 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ่อหิน ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด
ทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 
 

  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงประจ ำ ส ำหรับรอบกำรประเมิน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่  1  เมษำยน  2563 – 30  กันยำยน  2563 ดังนี้ 
  1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อย 70) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน
คุณภำพของงำน ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 
   1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 
  2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดได้แก่ 
   2.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับ
กำรประเมิน เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรก ำหนดตัวชี้ วัดผลกำร
ปฏิบัติงำน และค่ำเป้ำหมำย 
   2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5  ด้ำน สมรรถนะประจ ำสำยงำน 3 ด้ำน และ
สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร 4 ด้ำน 
  3. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
บ่อหิน ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตำมท่ี ก.อบต. ก ำหนดโดยอนุโลม 
  4. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน            
ส่วนท้องถิ่นตำมที่ ก.อบต. ก ำหนดโดยอนุโลม 
 

   ประกำศ ณ วันที่  1  เดือนเมษำยน พ.ศ. 2563 
 
 
 

       (นำยจอมรวย  เกลี้ยงช่วย) 
          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

-------------------------------- 
   

  โดยที่ ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 6)  ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนจ้ำงในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบ
กำรประเมิน 
 

  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนให้พนักงำนจ้ำง ส ำหรับรอบกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่  1  
เมษำยน  2563 – 30  กันยำยน  2563 ดังนี้ 
  1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อย 80) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน
คุณภำพของงำน ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 
   1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 
  2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดได้แก่ 
   2.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับ
กำรประเมิน เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติงำน และค่ำเป้ำหมำย 
   2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5  ด้ำน และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 3 ด้ำน  
  3. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
บ่อหิน ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตำมท่ี ก.อบต. ก ำหนดโดยอนุโลม 
  4. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน            
ส่วนท้องถิ่นตำมที่ ก.อบต. ก ำหนดโดยอนุโลม 
 

   ประกำศ ณ วันที่  1  เดือนเมษำยน พ.ศ. 2563 
 
 
 

       (นำยจอมรวย  เกลี้ยงช่วย) 
          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 


