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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล   

 (รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
…………………………………………………... 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๕๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการบริหารผลงาน  (Performance Management) 
ในระบบจ าแนกต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง) 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลช้างกลาง  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ในองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง ส าหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  วันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ ดังนี้   

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมี
หลักฐาน และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

๒. องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ   
การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินครั้งที่ ๒  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    

วันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง ก าหนดให้มีการ
ประเมิน  ๒  องค์ประกอบ ได้แก่   

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินจากการ
ปฏิบัติงานตามปริมาณงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการ
ประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี   

๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ  30 ให้ประเมินจาก
สมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ได้แก่ 

กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น  ให้ประเมิน 
สมรรถนะประกอบด้วยสมรรถนะหลักจ านวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน ๔ สมรรถนะ 

กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ  และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก จ านวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ สมรรถนะ   

กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐    
  ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.อบต. ก าหนด 

๓.๑ การประเมิน... 
 



 

๒ 
 
   3.๑ ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้   
   (๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 

 (๓) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าส านัก หรือ กอง ส าหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในบังคับบัญชา 
   กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลตามที่
กฎหมายก าหนดเป็นผู้ประเมิน  

กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (๒) และ (๓) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการ
แทนเป็นผู้ประเมิน 

กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า
หน่วยงานอื่นที่ไปช่วยราชการแล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอข้อมูล และความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด 
  กรณีพนักงานส่วนต าบลได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ ๑ มีนาคม หรือวันที่ ๑ กันยายน ให้ผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลผู้นั้น  แล้วจัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ที่เป็นต้นสังกัดใหม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
   ๓.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้ 
   (๑) ภายในเดือนกันยายนของทกุปี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
   (๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ ก าหนด
และจัดท าข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน  ต าแหน่งและระดับ รวมทั้ง ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่า
น้ าหนัก และระดับที่คาดหวัง  
   ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดในการพิจารณาวิธีการถ่ายทอด
จากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใด
วิธีหนึ่ง หรือจะหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม หรืออาจก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วน
ราชการ และระดับรายบุคคล 
   (๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศก าหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้จัดท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
 
 
 

กรณีการ... 



 
๓ 

 
 
  กรณีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
   (๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษาแนะน า หรือชี้แจง
ให้แก่ผู้รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะใน
การปฏิบัติราชการ  และเมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความส าเร็จของงานต่อผู้
ประเมิน โดยท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและคะแนนที่ได้รับ ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 
   (๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่
ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคนลง
ลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
   (๖) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง (ถ้ามี) 
จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณา 
   (๗) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้
พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

  ๔. ระดับผลการประเมิน 
  ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับคือ 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมิน  ของแต่ละระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
(๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ 
(๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
(๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
(๕) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   5   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
            จารึก  รัตนบุรี 

 
(นายจารึก  รัตนบุรี) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
 
 


