
                                                               
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

----------------------------- 
  โดยที่ ก.อบต.ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2558 ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่ม
รอบกำรประเมิน 

  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล ส ำหรับรอบกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1                
(1 ตุลำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563) และครั้งที่ 2 (1 เมษำยน 2563 – 31 กันยำยน 2563) ดังนี้ 

  1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล ให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน 
(Performance Management) โดยมีองคป์ระกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน
คุณภำพของงำน ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 

   1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะ
หลักสมรรถนะประจ ำผู้บริหำรและสมรรถนะประจ ำสำยงำน 

   1.3 น้ ำหนักขององค์ประกอบกำรประเมิน ได้แก่ 

   (1) กรณีพนักงำนส่วนต ำบล และลูกจ้ำงประจ ำ น้ ำหนักผลสัมฤทธิ์ของงำนต้องไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 70 คือ สัดส่วนระหว่ำง ผลสัมฤทธิ์ของงำน : พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร เท่ำกับ 70 : 30 
   (2) กรณีพนักงำนจ้ำง น้ ำหนักผลสัมฤทธิ์ของงำนต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 คือ 
สัดส่วนระหว่ำง ผลสัมฤทธิ์ของงำน : พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร เท่ำกับ 80 : 20 
   (3) กรณีระหว่ำงกำรทดลองปฏิบัติรำชกำร น้ ำหนักผลสัมฤทธิ์ของงำนต้องไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 คือ สัดส่วนระหว่ำง ผลสัมฤทธิ์ของงำน : พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร เท่ำกับ 50 : 50  

  2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.อบต. ก ำหนด ได้แก่ 

   2.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับ
กำรประเมิน เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติงำน และค่ำเป้ำหมำย ปริมำณผลงำน คุณภำพของงำน ควำมรวดเร็ว หรือตรงตำมเวลำที่ก ำหนด หรือควำม
ประหยัด หรือควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร มีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

   2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้ำน สมรรถนะประจ ำสำยงำน 3 ด้ำน และ
สมรรถนะประจ ำบริหำร 4 ด้ำน  
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  3. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรำมแก้ว           
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
(2) ระดับดีมำก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
(3) ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

  4. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ตำมท่ี ก.อบต. ก ำหนดโดยอนุโลม 

  5. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ      
กำรให้เงินรำงวัลประจ ำปี กำรพัฒนำและกำรแก้ไขกำรปฏิบัติงำน กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำร กำรให้ออกจำกรำชกำร 
กำรให้รำงวัลจูงใจ และกำรบริหำรงำนบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ  

  6. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนต้องมีหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมชัดเจน 

  7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล ปีละ 2 ครั้ง ตำมรอบปีงบประมำณ คือ 
   (1) ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม ถึง 31 มีนำคม ของปีถัดไป 
   (2) ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน ถึง 30 กันยำยน ของปีเดียวกัน 

  8. ผู้บังคับบัญชำเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล ได้แก่ 

   (1) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประเมิน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

   (2) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประเมิน รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง และหัวหน้ำส ำนักปลัด หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มี
ฐำนะเทียบเท่ำส ำนักหรือกอง 

   (3) ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง หัวหน้ำส ำนักปลัด หรือชื่ออ่ืนที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำส ำนักหรือกอง ประเมิน พนักงำนส่วนต ำบลที่อยู่ในบังคับบัญชำ 

  9. กำรประเมินพนักงำนส่วนต ำบลผู้ได้รับมอบหมำยให้ไปช่วยรำชกำร หรือปฏิบัติรำชกำรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่น ให้นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่ผู้รับกำรประเมินไปช่วยรำชกำร หรือปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรแล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้
ข้อมูลและควำมเห็นเพื่อประกอบกำรประเมินของผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ประเมิน 

  10. กรณีกำรประเมินพนักงำนส่วนต ำบลผู้ได้โอนหรือย้ำย หลังวันที่ 1 มีนำคม หรือวันที่ 1 
กันยำยน ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเดิมก่อน
กำรโอนหรือย้ำย เป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้นั้น แล้วจัดส่งผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่นต้นสังกัดใหม่เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำตำมข้อ 5 

  11. ในแต่ละรอบกำรประเมินให้ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ประเมินตำมข้อ 8 และผู้รับกำรประเมิน
ก ำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ งำน ก ำหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐำนบ่งชี้ควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน 
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  12. ระหว่ำงรอบกำรประเมินให้ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ประเมิน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ผู้รับกำรประเมิน
เพ่ือกำรปรับปรุง แก้ไข พัฒนำเพื่อน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในกำรปฏิบัติรำชกำร  

  13. ในแต่ละรอบกำรประเมินให้ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ประเมิน ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับ
กำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ได้ประกำศไว้ และตำมข้อตกลงที่ได้ท ำไว้กับผู้รับกำรประเมิน 

  14. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ประเมิน แจ้งผลกำรประเมิน
ให้ผู้รับกำรประเมินทรำบเป็นรำยบุคคล โดยให้ผู้รับกำรประเมินลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน กรณีผู้รับ
กำรประเมินไม่ยินยอมลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน ให้พนักงำนส่วนต ำบลอย่ำงน้อยหนึ่งคน ลงลำยมือชื่อ
เป็นพยำนกำรแจ้งผลกำรประเมินดังกล่ำวเพ่ือให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง โปร่งใส เป็นธรรม และมีมำตรฐำนเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

  15. ผู้บังคับบัญชำที่มีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยท ำควำมเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำ
เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น (ถ้ำมี) จัดส่งผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในหน่วยงำนของตนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล ก่อนน ำเสนอต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  16. คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล ซึ่งนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้ง ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ และพิจำรณำเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำนและควำม
เป็นธรรมของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลทุกประเภทต ำแหน่งและระดับต ำแหน่ง คณะ
กรรมกำรฯ ประกอบด้วย ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นประธำนกรรมกำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำรไม่น้อย
กว่ำ 2 คน เป็นกรรมกำร และให้พนักงำส่วนต ำบลที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เป็นเลขำนุกำร 

  17. กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำย หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย หรือมีกำรย้ำยเปลี่ยน
ต ำแหน่งหรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินร่วมกันพิจำรณำปรับเปลี่ยนข้อตกลง          
ผลกำรปฏิบัติงำน ในระยะกำรประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

  18. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จะค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน (Perfermance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคลไปสู่ผลกำรปฏิบัติงำนระดับองค์กร คุณภำพและปริมำณงำน 
ประสิทธิผลของงำนที่ได้ปฏิบัติมำ ควำมสำมำรถและควำมอุตสำหะในกำรปฏิบัติงำนควำมมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนรักษำวินัยที่เหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำร  

  19. ประกำศรำยชื่อพนักงำนส่วนต ำบลผู้มีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผย              
ให้ทรำบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นกำรยกย่องชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนในรอบกำรประเมิน
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1 เดือน ตุลำคม  2562 ถึงวันที่ 31 เดือน กันยำยน 2563 

ประกำศ ณ  วันที่  1  เดือน ตุลำคม  พ.ศ.  2562 

                            

 
                    (นำยหนูคล้ำย   ค ำมุลนำ) 
          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 


