
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ 

(รอบการประเมินครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕66) 
…………………………………………………... 

 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24  ตุลาคม  พ.ศ. 2545  และฉบับเพ่ิมเติม ลงวันที่ 
20 มิถุนายน พ.ศ.2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558    
ลงวันที่  30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นการรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตำบลในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น 
 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1  ประจำปี
งบประมาณ  ๒๕66  (วันที่ ๑  ตุลาคม  2565  – 31  มีนาคม  ๒๕66) ดังนี้   

 

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 70  โดยประเมินผลจากการ 
ปฏิบัติงานตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่
กำหนด หรือการประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 
 ให้กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไม่น้อยกว่ า 2 ผลงาน
ต่อครั้ง  
 กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าวมา
กำหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้ งถัดไป
จนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 30 ให้ 
ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำแหน่ง 
ได้แก่  
 กรณีตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ให้
ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน  5  สมรรถนะ และสมรรถนะประจำ
ผู้บริหาร จำนวน 4  สมรรถนะ 
 กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสาย จำนวนไม่น้อยกว่า 
3 สมรรถนะ 

 

กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่าง
ทอดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน  
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ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนน
ของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ  50 

  

  ๒. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  
 

   ๒.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  
     (๑)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
       (๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง 

  (๓) ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าสำนัก หรือ กอง สำหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในบังคับบัญชา 

 

  ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณีเป็นผู้ให้
ข้อมูล และความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน 
 

  ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ ๑ มีนาคม หรือวันที่ ๑ 
กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  
เดิมก่อนการโอน หรือย้ายเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติ งานของข้าราชการผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการประเมินการ
ปฏิบัติการงานในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาต่อไป 
   ๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
   (๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน และผู้รับการประเมินกำหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานกำหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้
ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
   สำหรับการกำหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน  ใน
กรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือจะหลายวิธีที่ เหมาะสม
แทนหรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการไว้ด้วย 
   (๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน ทำการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้รับการ
ประเมิน 

กรณีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งหรือ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
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   (๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน ให้คำปรึกษาแนะนำ  ผู้รับ
การประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรื อสมรรถนะ  ในการ
ปฏิบัติราชการ  และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันทำการวิเคราะห์
ผลสำเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจำเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ด้วย 
   (๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินแจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ/ผลการประเมิน 
กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ผู้ประเมินจัดหาพนักงานส่วนท้องถิ่น
อย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าว ให้เจ้าตัวทราบแล้วไว้เพ่ือเป็น
หลักฐาน 
   (๖) ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกขั้น
หนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนนำเสนอต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศ
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดย  ทั่วกัน เพ่ือเป็น
การยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ เพ่ือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนาผล
การปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 

  ๓. ระดับผลการประเมิน 
 

  ให้นำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับคือ ดีเด่น ดี
มาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมิน  ของแต่ละระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
(๒) ระดับดีมาก  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ 
(๓) ระดับด ี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
(๔) ระดับพอใช้  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
(๕) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตำกว่าร้อยละ ๖๐ 

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

    การประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ต้องมีความชัดเจนและมี
หลักฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   29  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕65 
 

                                    

 
(นายบันพุฒ  คำตา) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
 
 


