
                                                   
ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชมุพวง 

  เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมินผลการปฏบิตังิานของพนกังานส่วนต าบล ลกูจ้าง พนกังานจ้าง 

    **************************************************** 

     โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจา้ง (ฉบับที่ ๖) ข้อ ๓๙ ลงวันที่ ๒๐ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานให้พนักงาน

ส่วนต าบล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในสังกัดทราบโดยทั่วกันก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือช่วงเริ่มรอบการ

ประเมิน 
 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครึ่งปีแรก) 

ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  
 

  ๑. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสว่นต าบลได้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 

(Performance Management) โดยมีองคป์ระกอบการประเมนิและสัดส่วนคะแนนแบ่งเป็นสองส่วนได้แก่ 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) โดยประเมินผลจากปริมาณ

ผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรอืตรงต่อเวลา และความประหยัดหรอืความคุ้มค่า 

   ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วยการประเมิน

สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผูบ้ริหารและสมรรถนะประจ าสายงาน 

   ๑.๓ น้ าหนักขององคป์ระกอบการประเมนิ 

    (๑) กรณีพนักงานส่วนต าบล น้ าหนักผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๗๐ คือ สัดส่วนระหว่างผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ๗๐:๓๐ 

     (๒) กรณีพนักงานลูกจ้าง น้ าหนักผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๗๐ คือ สัดส่วนระหว่างผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ๗๐:๓๐ (ใช้แบบพนักงานส่วน

ต าบลโดยอนุโลม) 

    (๓) กรณีพนักงานจ้าง น้ าหนักผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ คือ สัดส่วนระหว่างผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ๘๐:๒๐ 
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    (๔) กรณีระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ น้ าหนักผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ คือ สัดส่วนระหว่างผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ๕๐:๕๐ 

  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ

สมรรถนะใหเ้ป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.อบต.ก าหนด ได้แก่ 

   ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ

ผูร้ับการประเมินเกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่

ก าหนด หรอืความประหยัด หรอืความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร มีสัดสว่นคะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๗๐ 

   ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถระเป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน ๓ ด้าน 

และสมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร ๔ ด้าน 

  ๓. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

ชุมพวงให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ 

   ๓.๑ พนักงานส่วนต าบล 

   (๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตัง้แต่ร้อยละ ๙๐ ขึน้ไป 

   (๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตัง้แต่ร้อยละ ๘๐ แตไ่ม่ถึงรอ้ยละ ๙๐ 

   (๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตัง้แต่ร้อยละ ๗๐ แตไ่ม่ถึงรอ้ยละ ๘๐ 

   (๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตัง้แต่ร้อยละ ๖๐ แตไ่ม่ถึงรอ้ยละ ๗๐ 

   (๕) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

   ๓.๒ พนักงานจา้ง 

   (๑) ระดับดีเด่น ตั้งแตร่้อยละ   ๙๕ ถึง ๑๐๐  คะแนน 

   (๒) ระดับดีมาก  ตัง้แต่ร้อยละ   ๘๕ แตไ่ม่ถึงรอ้ยละ  ๙๕  คะแนน 

   (๓) ระดับดีเด่น ตั้งแตร่้อยละ   ๗๕ แตไ่ม่ถึงรอ้ยละ  ๘๕  คะแนน  

   (๔) ระดับดีเด่น ตั้งแตร่้อยละ   ๖๕ แตไ่ม่ถึงรอ้ยละ  ๗๕  คะแนน 

   (๕) ระดับปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ  ๖๕  คะแนน 

  ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน

ต าบลตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 

  ๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ 

การให้เงินรางวัลประจ าปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจาก

ราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ 
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  ๖. การประเมนิผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน 

  ๗. การประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานส่วนต าบล ปีละ ๒ ครั้ งตามรอบ

ปีงบประมาณ คอื 

   (๑) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 

   (๒) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 

  ๘. ผูบ้ังคับบัญชาเป็นผู้ประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ได้แก่ 

   (๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประเมนิ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

   (๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประเมิน ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการ

กองชา่ง หัวหนา้ส านักปลัด และผูอ้ านวยการกองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

   (๓) ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการ

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเมิน พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้งที่อยู่ในบังคับบัญชา 

  ๙. การประเมินพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ 

หรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติ

หน้าที่ราชการแล้วแต่กรณีเป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่

ประเมิน 

  ๑๐. กรณีประเมินพนักงานส่สนต าบลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ ๑ มีนาคม หรือวันที่ ๑ 

กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มอี านาจหน้าที่ประเมนิผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม

ก่อนการโอนย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืส่วนราชการ หรอืหนว่ยงานอื่นต้นสังกัดใหมเ่พื่อประกอบการพิจารณา 

  ๑๑. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๘ และผู้รับการประเมิน

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัด หรือ

หลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

  ๑๒. ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้รับการ

ประเมินเพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ

ปฏิบัติราชการ 

  ๑๓. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูร้ับการประเมินตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ได้ประกาศไว้ ตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผูร้ับการประเมิน 

  ๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน แจ้งผลการ

ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการ

ประเมิน กรณีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบลอย่าง

น้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานการแจง้ผลการประเมินดังกล่าว เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ าและพนักงานจ้าง โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน 

  ๑๕. ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยท าความเห็นชอบของ

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงาน

ของตนเสนอตอ่คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

ก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ๑๖. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ซึ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุก

ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น

ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนต าบลที่

รับผิดชอบงานการเจา้หนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการ 

  ๑๗. กรณีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน

ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผล

การปฏิบัติงานในระยะการประเมนิได้ โดยให้ผู้ประเมนิเป็นผู้มอี านาจในการอนุมัตเิปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

  ๑๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะค านึงถึงระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยงผลการ

ปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิผลของงานที่ได้

ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานความมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนรักษา

วินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 

  ๑๙. ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผย

ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงาน ในรอบการ

ประเมินตอ่ไปให้ดียิ่งขึน้ 

 

   ประกาศ   ณ  วันที่   ๒5   เดือน   มกราคม    พ.ศ.๒๕๖5 
        

 

 

 

(นางสาวปิยภัทร   รัชชาพงษ์) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
 



 

 

 

 

 

 


