
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล 

ขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ครั้งท่ี ๑ 

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๙) ประกอบมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลของ องคการ

บริหารสวนตําบลสมสนุก สําหรับรอบการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ครั้งท่ี ๑ ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ปะกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลสมสนุก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖5 ครั้งท่ี ๑” 

 ขอ ๒ ประกาศนี้ใหบังคับใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลขององคการ

บริหารสวนตําบลสมสนุก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖5 

 ขอ ๓ ในประกาศนี้ 

 “ระบบการบริหารผลงาน” หมายความวา กระบวนการดาํเนินการอยางมีระบบเพ่ือผลักดัน ใหผล

การปฏิบัติราชการของสวนราชการบรรลุเปาหมาย โดยเชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับ

องคการ หนวยงาน และระดับบุคคลเขาดวยกัน 

 “องคการบริหารสวนตําบล” หมายความวา องคการบิหารสวนตําบลสมสนุก  

 “พนักงานสวนตําบล” หมายความวา พนักงานสวนตําบลสมสนุก ทุกตําแหนง ทุกระดับ และทุก

ประเภท 

 ขอ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูบังคบับัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการนั้น ไดแก การ

เลื่อนขั้นเงินเดือน และคาตอบแทนอื่นๆ การใหเงนิรางวัลประจําป การพัฒนาและการแกไขการปฏิบัติงาน 

การแตงตั้งขาราชการ การใหออกจากราชการ การใหรางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเปน

การเสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคบับัญชา ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนราชการ และปฏิบัติราชการใหมี

ประสิทธิภาพ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานใหคํานึงถึงระบบการบริหารงานบุคคล ที่เชื่อมโยงผลการ ปฏิบัติงาน

รายบุคคลไปสูผลการปฏิบัติงานระดับองคกร และคุณภาพ ปริมาณงานประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน

ที่ไดปฏิบัติมา มีความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน

การรักษาวินัยที่เหมาะสมกับกาสรเปนขาราชการ และเปดโอกาสใหผูถูกประเมินชี้แจง หรือขอคาํปรึกษาดวย

ภาพและเกิดประสิทธิผล 



 ขอ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และใหเปนไปตามแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ ก.อบต. กําหนด 

(๒) ใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมินตามขอ ๙ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ไดประกาศไว และตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับผูรับการประเมิน กรณมีีการเปลี่ยนแปลง

เชิงนโยบาย หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย หรือมีการยายเปลี่ยนตําแหนง หรือหนาที่ความรับผิดชอบใหผูประเมิน 

และผูรับการประเมินรวมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนขอตกลงผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได โดยใหผู

ประเมินเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงขอตกลง 

(๓) ในระหวางรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมินตามขอ ๙ ใหคําปรึกษาแนะนําผูรับ การ

ประเมิน เพ่ือการปรับปรุงแกไขพัฒนาเพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการหรือสมรรถนะใน การ

ปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นปรอบการประเมินผูประเมินดั่งกลาวกับผูรับการประเมินควรรวมมือกันทําการ

วิเคราะหผลสําเร็จของงานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือหาความจําเปนในการพัฒนาเปน

รายบุคคล 

(๔) ใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมินตามขอ ๙ แจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินรับทราบเปน

รายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีผูรับการประเมินไมยินยอมลง

ลานมือชื่อรับทราบผลการประเมินใหพนักงานสวนตําบลอยางนอยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการ

แจงผลการประเมินดังกลาวแลว 

(๕) ใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมินตามขอ ๙ โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ชั้นหนึ่ง 

(ถามี) จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการในหนวยงานของตนเสนอตอคณะกรรมการ

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลกอนนําเสนอตอนายกองคการบริหารสวน

ตําบล 

(๖) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายประกาศรายชื่อพนักงาน

สวนตําบลผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดนที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเปนการยกยอง ชมเชยและ

สรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลงานการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 

ขอ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๗ ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดลําดับผลการประเมิน

เรียบเรียง ลําดับจากผูมีผลการประเมินดีเดน ระดับดีมาก ระดับด ีระดับพอใช ระดับตองปรับปรุง ไวให 

ชัดเจนเพ่ือพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีผลการประเมินระดับดีเดน ระดับดีมาก

ระดับดี ระดับพอใช ไวเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล เพ่ือทําหนาที่ใหคําปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน 

และความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลทุกประเภททุกตําแหนงและ

ระดับตําแหนงประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการ 

ไมนอยวา ๒ คน เปนกรรมการ และใหพนักงานสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่องคการบริหารสวน

ตําบลเปนเลขานุการ 

ทั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการชวยพิจารณากลั่นกรองเพ่ือใหเกิด ความ

เปนธรรมในระดับกอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในองคการบริหารสวนตําบลดวยก็ได 



ขอ ๑๓ ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง

ความสําเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะของผูรับการประเมิน เพ่ือใชประกอบการ

พิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องตางๆ ตามขอ ๔ 

ขอ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานใหประเมินอยางนอย ๒ องคประกอบ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ของงาน

และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะตองมีสัดสวนคะแนนไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

ผลสัมฤทธิ์ของงานใหประเมินจากผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่ กําหนด หรือ

ความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหประเมินจากสมรรถนะ

ตามหลักที่ ก.อบต. กําหนด และ สมรรถนะตามสายานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.อบต. กําหนดอยาง

ละ ๓ สมรรถนะ 

ในกรณทีี่เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ หนาที่

ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในรอบการประเมิน ใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของ งาน

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการโดยมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบรอยละ ๕0 ขอ ๗ ใหประการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม 6๕๖4 ถึง ๓ด มีนาคม ๒๕๖5 

ขอ ๘ ผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานจะจัดกลุมตามผลคะแนนเปน ๕ ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี 

พอใช ปรับปรุง โดยมีชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี ้

(๑) ระดับดีเดน ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ ๙๐ ขึ้นไป 

(๒) ระดับดีมาก ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ ๘๐ แตไมถึงรอยละ ๙๐ 

(๓) ระดับดี ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ ๗๐ แตไมถึงรอยละ ๘๐ 

(๔) ระดับพอใช ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ ๖๐ แตไมถึงรอยละ ๗๐ 

(๕) ระดับตองปรับปรุง ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ ๖๐ 

ขอ ๙ ผูบังคับบัญชาตามขอ ๔ เปนผูประเมินการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบล ไดแก 

(๑) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(๒) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล สําหรับรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกอง หรือ

สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานเทียบเทากอง 

(๓) ผูอํานวยการกอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานเทียบเทาสํานักหรือกองสําหรับ

พนักงานองคการบริหารสวนตําบลท่ีอยูใตบังคบับัญชา ในกรณีที่เปนการประเมินพนักงานสวนตําบลผูไดรับ

มอบหมายใหไปชวยราชการหรือปฏิบัติ ราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสวนราชการ หรือ

หนวยงานอื่น ใหนายกองคกรปกครองสวน ทองถ่ินหรือหัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานที่ผูรับการประเมิน 

ไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่ราชการ แลวแตกรณีเปนผูใหขอมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมิน

ของผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน 

ในกรณทีี่เปนการประเมินพนักงานสวนตําบลโดยผูไดโอนหรือยาย หลังวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖5 ให

ผูบังคบับัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองคกรเดิมกอนการโอนหรือยาย เปนผู

ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการผูนัน้แลวจัดสงผลการประเมินการปฏิบัติงานใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น หรือสวนราชการ หรือหนวยงานอื่นตนสังกัดใหม เพื่อประกอบการพิจารณาตามขอ ๔ 

ขอ ๑๐ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ใหดําเนินการตามวิธี ดังตอไปนี ้



(๑) ใหมีผูมีอํานาจหนาที่ประเมินตามขอ ๙ และผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับ การ

มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานกําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงาน อยาง

เปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

สําหรับการกําหนดตัวชี้วัด ใหพิจารณาวิธีการถายทอดจากบนลงลางเปนหลักกอน ในกรณีที่ไม อาจ

ดําเนินการไดหรือไมเพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมแทน หรือ

เพ่ิมเติมรวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามแบบที่ ก.อบต. กําหนด 

ขอ ๑๔ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานี้ใหใชกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ

พนักงานสวนตําบลทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง 

               ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                         ประกาศ ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 

 

 

                               จาสิบเอก 

                                                                          (ปานเทพวิมลรัตน  อุปรโคตร) 

   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 

                                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

 


