
 

 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง 
เรื่อง  หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครอูงคก์ารบริหารส่วนต าบล และ

ลูกจ้างประจ า พ.ศ. ๒๕64 
...................................................... 

  โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล เพื่อสอดคล้องกบัระบบการบรหิารผลงาน (Performance Management) ในระบบ
จ าแนกต าแหน่งพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดั
สระแก้ว             เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของพนักงานสว่นต าบล  พ.ศ.  2559  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง  ไดม้มีตเิหน็ชอบ
ให้ก าหนดหลกัเกณฑ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การ
บรหิารสว่นต าบล และลูกจา้งประจ า ขึน้ใหม่ ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑ ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง เรื่อง หลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครอูงคก์ารบรหิารสว่นต าบล และลูกจา้งประจ า พ.ศ. ๒๕64 

ขอ้ ๒ ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕64 เป็นตน้ไป 

ข้อ  ๓  “ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่ า 
กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุ
เป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏบิตัริาชการในระดบัองค์กร หน่วยงาน และระดบับุคคล
เขา้ดว้ยกนั 

ขอ้ ๔ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ใหผู้บ้งัคบับญัชามหีน้าทีป่ระเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื่อประกอบการพจิารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารว่าด้วยการนัน้ 
ได้แก่การเลื่อนขัน้เงนิเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การให้เงนิรางวลัประจ าปี การพฒันาและการแก้ไข
การปฏิบัติงานการแต่งตัง้ข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวลัจูงใจ และการบรหิารงาน



บุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการเสรมิสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัตินให้เหมาะสมกบัการเป็น
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า และปฏิบัติราชการมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏบิตังิานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏบิตังิานระดบัองคก์ร คุณภาพและ
ปรมิาณงานประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงานทีไ่ดป้ฏบิตัมิา ความสามารถและความอุตสาหะในการ 
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ปฏบิตังิานความมคีุณธรรมและจรยิธรรม ตลอดจนการรกัษาวนิัยทีเ่หมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ โดย
จดัท าการประเมนิอย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้ และเปิดโอกาสใหถู้กประเมนิชีแ้จงหรอืขอค าปรกึษาดว้ย 

ขอ้ ๕ การประเมนิผลการปฏิบัติงานต้องมคีวามชดัเจนและมหีลกัฐาน และให้เป็นไป
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานตามที ่ก.อบต. ก าหนด 

ในกรณีที่องค์การบรหิารส่วนต าบลเห็นควรจดัท าแบบประเมนิผลการปฏิบัติงานเป็น
อย่างอื่นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลกใ็หก้ระท าได ้โดยความเหน็ชอบ
จาก ก.อบต. จังหวัดแต่ทัง้นี้  ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต 
ก าหนด 

ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่
ผลสมัฤทธิข์องงาน และพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ   โดยผลสมัฤทธิข์องงานจะต้องมสีดัส่วนคะแนน
ไม่น้อยกว่า      รอ้ยละ 70  

ผลสมัฤทธิข์องงาน ใหป้ระเมนิจากปรมิาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเรว็ หรอื
ตรงตามเวลาทีก่ าหนด หรอืความประหยดั หรอืความคุม้ค่าของการใชท้รพัยากร 

พฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ ใหป้ระเมนิจากสมรรถนะหลกัตามที ่ก.อบต. ก าหนด และ
สมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที ่ก.อบต. ก าหนดอย่างน้อย 3 สมรรถนะ 

ในกรณีทีเ่ป็นการเป็นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการ  หรอืมรีะยะเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมนิ ให้
ประเมินผลสัมฤทธิข์องงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องคป์ระกอบรอ้ยละ 50 

ขอ้ 7 ใหป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครอูงคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล และลูกจา้งประจ า ปีละ 2 ครัง้ ตามรอบปีงบประมาณ คอื 

(1) ครัง้ที ่1 ระหว่างวนัที ่1 ตุลาคมถงึ 31 มนีาคม ของปีถดัไป 
(2) ครัง้ที ่2 ระหว่างวนัที ่1 เมษายน ถงึ 30 กนัยายน ของปีเดยีวกนั 

ข้อ 8 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการ
ประเมนิผลการปฏิบตังิาน มาจดักลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดบั คอื ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้อง
ปรบัปรุง โดยมชี่วงคะแนนประเมนิของแต่ละระดบั ดงันี้ 



(1) ระดบัดเีด่น ตอ้งมชี่วงคะแนนประเมนิตัง้แต่รอ้ยละ 90 ขึน้ไป 
(2) ระดบัดมีาก ตอ้งมชี่วงคะแนนประเมนิตัง้แต่รอ้ยละ 80 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 90 
(3) ระดบัด ีตอ้งมชี่วงคะแนนประเมนิตัง้แต่รอ้ยละ 70 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 80 
(4) ระดบัพอใช ้ตอ้งมชี่วงคะแนนประเมนิตัง้แต่รอ้ยละ 60 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 70 
(5) ระดบัตอ้งปรบัปรุง ตอ้งมชี่วงคะแนนประเมนิต ่ากว่ารอ้ยละ 60 
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ขอ้ 9 ผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ 5 เป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานส่วนต าบล 
พนกังานครอูงคก์ารบรหิารสว่นต าบล และลูกจา้งประจ าไดแ้ก่ 

(1) นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ส าหรบัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผูอ้ านวยการส านกักอง หรอืสว่นราชการทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเท่าส านกัหรอืกอง 
(3) ผูอ้ านวยการส านัก กองหรอืส่วนราชการทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเท่าส านัก    

หรอืกอง ส าหรบัพนกังานสว่นต าบลทีอ่ยู่ในบงัคบับญัชา 
ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบรหิารส่วนต าบล 

และลูกจา้งประจ า ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหไ้ปช่วยราชการ หรอืปฏบิตัริาชการในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
หรอืส่วนราชการ หรอืหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืหวัหน้าส่วนราชการ หรอื
หน่วยงานที่ผู้รบัการประเมนิไปช่วยราชการ หรอืปฏบิตัหิน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ขอ้มูลและ
ความเหน็เพือ่ประกอบการประเมนิของผูม้อี านาจหน้าทีป่ระเมนิ 

ในกรณีทีเ่ป็นการประเมนิพนกังานสว่นต าบลผูใ้ดโอนหรอืยา้ย หลงัวนัที ่1 มนีาคม หรอื   
วนัที่ 1 กนัยายน ให้ผู้บงัคบับญัชาซึ่งเป็นผู้มอี านาจหน้าที่ประเมนิผลการปฏบิตังิานในองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลเดมิก่อนการโอนย้าย เป็นผู้ประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการผู้นัน้ แล้วจดัส่งผลการ
ประเมนิการปฏบิตัใิหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืส่วนราชการ หรอืหน่วยงานอื่นต้นสงักดัใหม่เพื่อ
ประกอบการพจิารณาตามขอ้ 4 

ข้อ 10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การ
บรหิารสว่นต าบล และลูกจา้งประจ า ใหด้ าเนินการตามวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริม่รอบการประเมินให้องค์การบรหิารส่วน
ต าบลประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานใหร้าชการในสงักดัทราบโดยทัว่กนั 

(2) ในแต่ละรอบการประเมนิให้ผูม้อี านาจหน้าทีป่ระเมนิตามขอ้ 9 และผู้รบัการประเมนิ
ก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัเกี่ยวกบัการมอบหมายงานและประเมนิผลการปฏบิตังิาน ก าหนดตวัชี้วดั หรอื
หลกัฐานบ่งชีค้วามส าเรจ็ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 



ส าหรบัการก าหนดตวัชี้วดั ให้พจิารณาวธิกีารถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลกัก่อนใน
กรณีทีไ่ม่อาจด าเนินการไดห้รอืไม่เพยีงพอ อาจเลอืกวธิกีารก าหนดตวัชี้วดัวธิใีดวธิหีนึ่ง หรอืหลายวธิทีี่
เหมาะสมแทนหรอืเพิม่เตมิ รวมทัง้ระบุพฤตกิรรมหรอืสมรรถนะในการปฏบิตัริาชการ ทัง้นี้ ตามแบบที ่
ก.อบต. ก าหนด 

(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 9 ประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของผูร้บัการประเมนิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีไ่ดป้ระกาศไว ้และตามขอ้ตกลงทีไ่ดท้ าไวก้บั
ผูร้บัการประเมนิ 

กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงเชงินโยบาย หรอืงานที่ได้รบัมอบหมาย หรอืมกีารย้ายเปลีย่น
ต าแหน่งหรอืหน้าที่ความรบัผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รบัการประเมินร่วมกันพิจารณาปรบัเปลี่ยน
ข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ในระยะการประเมินได้โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติ
เปลีย่นแปลงขอ้ตกลง 
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(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 9 ให้ค าปรึกษา
แนะน าผู้รบัการประเมนิเพื่อการปรบัปรุง แก้ไข พฒันาเพื่อน าไปสู่ผลสมัฤทธิข์องงาน และพฤตกิรรม
หรอืสมรรถนะในการปฏบิตัริาชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมนิผูป้ระเมนิดงักล่าวกบัผู้ รบัการประเมนิ
ควรร่วมกนัท าการวเิคราะห์ผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมหรอืสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน เพื่อหา
ความจ าเป็นในการพฒันาเป็นรายบุคคลดว้ย 

(5) ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานในแต่ละครัง้ ใหผู้้มอี านาจหน้าที่ประเมนิตามขอ้ 9 
แจ้งผลการประมาณให้ผู้รบัการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รบัการประเมินลงลายมือชื่อ
รบัทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รบัการประเมินไม่ยนิยอมลงลายมอืชื่อรบัทราบผลการประเมิน ให้
พนกังานสว่นต าบลอย่างน้อยหน่ึงคน ลงลายมอืชื่อเป็นพยานว่าไดม้กีารแจง้ผลการประเมนิดงักล่าวแลว้
ดว้ย 

(6) ใหผู้ม้อี านาจหน้าทีป่ระเมนิตามขอ้ 9 โดยความเหน็ชอบของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้
ไปอกีชัน้หนึ่ง (ถ้าม)ี จดัสง่ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การ
บรหิารสว่นต าบล และลูกจา้งประจ า ก่อนน าเสนอต่อนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

(7)ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล หรอืผู้บงัคบับัญชาที่ได้รบัมอบหมายประกาศ
รายชื่อพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า ผู้มีผลการ
ปฏบิตังิานอยู่ในระดบัดเีด่นในทีเ่ปิดเผยใหท้ราบโดยทัว่กนั เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสรา้งแรงจูงใจ
ใหพ้ฒันาผลการปฏบิตังิานในรอบการประเมนิต่อไปใหด้ยีิง่ขึน้ 



ขอ้ 11 การประเมนิผลการปฏิบตัิงานครัง้ที่ 1 ตามข้อ 7 ให้องค์การบรหิารส่วนต าบล
จดัล าดบัผลการประเมนิเรยีงล าดบัจากผู้ทีม่ผีลการประเมนิระดบัดเีด่น ระดบัดมีาก ระดบัด ีระดบัพอใช ้
และระดบั ต้องปรบัปรุงไว้ให้ชดัเจนเพื่อพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืน และใหจ้ดัท าบญัชรีายชื่อผูม้ผีลการ
ประเมนิระดบัดเีด่น ระดบัดมีาก ระดบัด ีระดบัพอใชไ้วเ้พือ่ประกอบการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครัง้ที ่
2  

ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตัง้คณะกรรมการกลั น่กรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ลูกจ้างประจ า เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรกึษาและพจิารณาเสนอความเหน็เกี่ยวกบัมาตรฐานและความเป็น
ธรรมของการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง 
ประกอบดว้ย ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหวัหน้าสว่นราชการไม่น้อยกว่า 
2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนต าบลที่รบัผดิชอบงานการเจา้หน้าที่ขององค์การบรหิารส่วน
ต าบล เป็นเลขานุการ 

ทัง้นี้ องค์การบรหิารส่วนต าบลอาจก าหนดให้มคีณะกรรมการช่วยพจิารณากลัน่กรอง
เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมในระดบักอง หรอืส่วนราชการทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นในองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ดว้ยกไ็ด ้

ขอ้ 13 ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลจดัใหม้รีะบบการจดัเกบ็ผลการประเมนิและหลกัฐาน
แสดงความส าเรจ็ของงาน และพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการหรอืสมรรถนะของผู้รบัการประเมนิเพื่อใช้
ประกอบการพจิารณาการบรหิารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ตามขอ้ 4 
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ส าหรบัแบบประเมนิผลการปฏิบตัิงาน ให้ผู้บงัคบับญัชาเก็บส าเนาไว้ที่ส านักกองหรอื
สว่นราชการทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเท่าส านักหรอืกองทีผู่น้ัน้สงักดัเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบ
การประเมิน และให้หน่วยงานที่รบัผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจดัเก็บ
ตน้ฉบบัไวใ้นแฟ้มประวตัขิา้ราชการ หรอืจดัเกบ็ในรปูแบบอื่นตามความเหมาะสมกไ็ด้ 

ขอ้ 14 หลกัเกณฑ์และวธิีการประเมนิผลการปฏิบตังิานนี้ให้ใช้กบัการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง  

ขอ้ 15 ให้ใช้หลกัเกณฑ์และวธิีการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า ตามประกาศนี้  ตัง้แต่การประเมินผลการ
ปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครัง้ที ่2 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน ถงึ 30 กนัยายน 2559 เป็น
ตน้ไป 



   ประกาศ   ณ   วนัที ่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
  

(นายสมโชค  เคลอืบคลาย) 
นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง 


