
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
เรื่อง    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

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

  โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ    ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  พ.ศ. 2558   ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน   ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
 

  ดังนั้น   องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล  ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ครั้งที่  1  ( 1  ตุลาคม  2562  -  31  
มีนาคม   2563 )  ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance  Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น  2  ส่วน  ได้แก่ 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70)  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน  คุณภาพของงาน  
ความรวดเร็ว หรือความตรงต่อเวลา   และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
  1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ  30)  ประกอบด้วย  การประเมินสมรรถนะหลัก   
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร  และสมรรถนะประจ าสายงาน 
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้
เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  ก าหนด   ได้แก่ 
  2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน   เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประมิน  
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ / งาน / กิจกรรม ในการปฏิบัติราชการ  โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  และค่า
เป้าหมาย 
  2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก  5  ด้าน   สมรรถนะประจ าสายงาน   3   ด้าน  และสมรรถนะประจ า
ผู้บริหาร   4   ด้าน 
  3. ระดับผลการประเมิน   ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   ให้จัด
กลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น   5  ระดับ   ได้แก่    ดีเด่น   ดีมาก   ดี    พอใช้   และต้องปรับปรุง   โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี  ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม   ดังนี้ 
  ดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ   90  ขึ้นไป 
  ดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ   80  แต่ไม่ถึงร้อยละ   90 
  ดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ   70  แต่ไม่ถึงร้อยละ   80 
  พอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ   60  แต่ไม่ถึงร้อยละ   70 
  ต้องปรับปรุง    ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ   60   
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  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามท่ี 
ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม 
 
  ประกาศ      ณ     วันที่   9     กันยายน   พ.ศ.  2562 
 
 
 

(นายประสิทธิ์     เจตนา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
เรื่อง    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ครั้งท่ี  2 
------------------------------- 

 

  โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ    ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2563  เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททั่วไป  และประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น  และเพ่ือให้มีความชัดเจน  ครบถ้วน  เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  ประกอบกับ  เพื่อเป็นการรองรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลประจ าปี  ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน    
 

  ดังนั้น   องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล  ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ครั้งที่  2  ( 1  เมษายน  2563  -  30  
กันยายน   2563 )  ดังนี้ 
  ข้อ 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้ประเมินตามข้อ  10  มีหน้าที่  ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่าตอบแทน  เงินรางวัลประจ าปี  การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง  การย้าย  การโอนและรับโอน  การให้ออก
จากราชการ  การจูงใจให้รางวัล  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ   เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนต าบล
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management)  ที ่
เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร   ระดับหน่วยงาน  ไปสู่ระดับรายบุคคล  เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน  และสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  ข้อ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่
ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด   โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐานและตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ชัดเจน 
  ข้อ 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้มีองค์ประกอบ    ดังต่อไปนี้ 
   3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน   ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ  70   โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
ตามปริมาณผลงาน  หรือคุณภาพของงาน  หรือความรวดเร็ว  หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด  หรือการประหยัด  หรือ
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 
   ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า  2  ผลงานต่อครั้ง 
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   กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้น  โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน  ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว  มาก าหนดเป็น
องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น  และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอ
ในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
   3.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ  30   ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด   ได้แก่ 
   * กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น  ให้ประเมิน
สมรรถนะ  ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  จ านวน  5  สมรรถนะ  และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร  จ านวน  4  สมรรถนะ 
   * กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ  และต าแหน่งประเภททั่วไป  ให้ประเมินสมรรถนะ   
ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  จ านวน  5  สมรรถนะ  และสมรรถนะประจ าสายงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า  3  สมรรถนะ 
   * กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่  หรืออยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน  ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ   50 
  ข้อ 4. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
   (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้อ านวยการ
ส านัก  ผู้อ านวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 
   (3) ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง  ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชา 
   กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเป็นผู้ประเมิน 
   กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการแทน
เป็นผู้ประเมิน 
   กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลอื่น  หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี  หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่ไปช่วยราชการ 
แล้วแต่กรณี  เป็นผู้เสนอข้อมูล  และความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ประเมินต้น
สังกัด 
   กรณีพนักงานส่วนต าบลได้โอนหรือย้ายหลังวันที่  1 มีนาคม  หรือวันที่  1  กันยายน  ให้ผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล
ผู้นั้น  แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วน
ต าบลอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ที่เป็นต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณา 
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  ข้อ  5  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลให้ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ  
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
   (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน  และผู้รับการประเมิน  มีหน้าที่  ก าหนดและจัดท า
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
หรือก าหนดหลักฐาน  หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน ต าแหน่งและระดับ 
รวมทั้ง  ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  สัดส่วนค่าน้ าหนัก  และระดับที่คาดหวัง 
   ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็น
หลักก่อน  ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ  อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่
เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม  หรืออาจก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร  ระดับส่วนราชการ และระดับรายบุคคล 
   (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน  มีหน้าที่  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศก าหนด  และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้จัดท าไว้กับ
ผู้รับการประเมิน 
   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย  หรือมีการย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง 
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการปฏิบัติงานใน
ระยะการประเมินได้  โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
   (4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  หรือชี้แจงให้แก่
ผู้รับการประเมิน  เพ่ือปรับปรุง  แก้ไข  และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
และเม่ือสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความส าเร็จของงานต่อผู้ประเมิน  โดยท าการวิเคราะห์
ผลส าเร็จของงานและคะแนนที่ได้รับ  ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ให้ผู้ประเมินเป็นผู้
ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 
   (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง  ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการ
ประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  กรณีท่ีผู้รับการประเมินไม่
ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  ให้พนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการ
แจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
   (6)  ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี)  จัดส่งผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน่วนต าบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 
   (7) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  เพื่อเป็นการยกย่อง  และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการ
ประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
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  ข้อ  6   ในแต่ละรอบการประเมิน  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน   มาจัดกลุ่มตามผลคะแนน เป็น   5  ระดับ   คือ    ดีเด่น   ดีมาก   ดี    พอใช้   และต้องปรับปรุง   โดยมีช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับ     ดังนี้ 
   (1)  ดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ   90  ขึ้นไป 
   (2)  ดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ   80  แต่ไม่ถึงร้อยละ   90 
   (3)  ดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ   70  แต่ไม่ถึงร้อยละ   80 
   (4)  พอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ   60  แต่ไม่ถึงร้อยละ   70 
   (5)  ต้องปรับปรุง    ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ   60   
   
  ประกาศ      ณ     วันที่   9     กันยายน   พ.ศ.  2563 
 
 
 

(นายประสิทธิ์     เจตนา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


