
 
 

 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนองสรวง 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการปฏบิตัิงานของพนกังานส่วนตําบล และพนกังานจ้าง  

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 25๕๙ 
                  ----------------------------- 

  โดยท่ี ก.อบต.ได้กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พ.ศ. 2558 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตําบล ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเร่ิมรอบ
การประเมินหรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมิน 
  ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล สําหรับรอบการประเมิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๙ ครั้งที่ 
๒                (1 เมษายน 2559 – 3๐ กันยายน 25๕๙) ดังน้ี 
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ให้คํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   1.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
   1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลักสมรรถนะประจําผู้บริหารและสมรรถนะประจําสายงาน 
   1.3 นํ้าหนักขององค์ประกอบการประเมิน ได้แก่ 
   (1) กรณีพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา นํ้าหนักผลสัมฤทธ์ิของงานต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 คือ สัดส่วนระหว่าง ผลสัมฤทธ์ิของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 70 : 30 
   (2) กรณีพนักงานจ้าง นํ้าหนักผลสัมฤทธ์ิของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คือ 
สัดส่วนระหว่าง ผลสัมฤทธ์ิของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 80 : 20 
   (3) กรณีระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ นํ้าหนักผลสัมฤทธ์ิของงานต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 คือ สัดส่วนระหว่าง ผลสัมฤทธ์ิของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เท่ากับ 50 : 50  
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.อบต. กําหนด ได้แก่ 
   2.1 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน เป็นการจัดทําข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวช้ีวัด
ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กําหนด 
หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร มีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
   2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ด้าน 
และสมรรถนะประจําบริหาร 4 ด้าน  
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  3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง           
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
(3) ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตํ่ากว่าร้อยละ 60 

  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.อบต. กําหนดโดยอนุโลม 
  5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ      
การให้เงินรางวัลประจําปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งต้ังข้าราชการ การให้ออกจาก
ราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ  
  6. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน 
  7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ปีละ 2 ครั้ ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ 
   (1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
   (2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 
  8. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังานส่วนตําบล ได้แก่ 
   (1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประเมิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
   (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ประเมิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการกองช่าง และหัวหน้าสํานักปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรือกอง 
   (3) ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการกองช่าง หัวหน้าสํานักปลัด หรือช่ืออ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าสํานักหรือกอง ประเมิน พนักงานส่วนตําบลท่ีอยู่ในบังคับบัญชา 
  9. การประเมินพนักงานส่วนตําบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี 
เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมิน 
  10. กรณีการประเมินพนักงานส่วนตําบลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 
กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลเดิม
ก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น้ัน แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนต้นสังกัดใหม่เพ่ือประกอบการพิจารณาตามข้อ 
5 
  11. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 8 และผู้รับการประเมิน
กําหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวช้ีวัด หรือ
หลกัฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
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  12. ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมิน ให้คําปรึกษา แนะนํา ผู้รับการ
ประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือนําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติราชการ  
  13. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทําไว้กับผู้รับการประเมิน 
  14. การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมิน แจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน 
กรณีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนตําบลอย่างน้อยหน่ึงคน 
ลงลายมือช่ือเป็นพยานการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  15. ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยทําความเห็นชอบของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหน่ึงขั้น (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงาน
ของตนเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ก่อนนําเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
  16. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ัง ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลทุกประเภทตําแหน่งและระดับ
ตําแหน่ง คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า
ส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงาส่วนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเลขานุการ 
  17. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน
ตําแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปล่ียนข้อตกลง          
ผลการปฏิบัติงาน ในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
  18. การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Perfermance 
Management) ที่เช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณ
งาน ประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ  
  19. ประกาศรายช่ือพนักงานส่วนตําบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผย              
ให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ต่อไปให้ดีย่ิงขึ้น  

ประกาศ ณ  วันที่  ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.  25๕๙ 
 

        ลงช่ือ 
                    (นายจิรฎฐ์  แนมขุนทด) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
 
 


