
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นตําบลบา้นดง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบล พนกังานครูองค์การบรหิารสว่นตําบล และลูกจ้างประจํา พ.ศ. ๒๕62 

******************* 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตําบล เพ่ือสอดคล้องกับระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ในระบบจําแนก
ตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ .ศ .  ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง                    
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล                    
พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง  ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดหลักเกณฑ์ละวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ขึ้นใหม่ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา พ.ศ. ๒๕62 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ “ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่า 
กระบวนการดําเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย 
โดยการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 

ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการน้ัน ได้แก่การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ การให้เงินรางวัลประจําปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงานการ
แต่งต้ังข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)                    
ที่เ ช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานความมี
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัดทําการประเมินอย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง และเปิดโอกาสให้ถูกประเมินช้ีแจงหรือขอคําปรึกษาด้วย 
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ข้อ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตาม

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต. กําหนด 
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลเห็นควรจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอ่ืน

เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตําบลก็ให้กระทําได้ โดยความเห็นชอบจาก ก.อบต. 
จังหวัดแต่ทั้งน้ี ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต กําหนด 

ข้อ 6  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ตําบล และลูกจ้างประจํา พ.ศ. ๒๕62 ให้คํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมี
องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงานความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจําผู้บริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ได้แก่ 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน เป็นการจัดทําข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจํานวนสมรรถนะท่ีใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจําบริหาร 4 ด้าน  

ข้อ 7 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ 

(1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
(2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 
ข้อ 8 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนําผลคะแนนการประเมินผล

การปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังน้ี 

(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตํ่ากว่าร้อยละ 60 
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ข้อ 9 ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 5 เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล 

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล และลูกจ้างประจําได้แก่ 
(1) นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล สําหรบัปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้อํานวยการ

สํานักกอง หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรือกอง 
(3)  ผู้อํานวยการสํานัก กองหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรือ

กอง สําหรับพนักงานส่วนตําบลท่ีอยู่ในบังคับบัญชา 

ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับ
การประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพ่ือ
ประกอบการประเมินของผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมิน 

ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนตําบลผู้ใดโอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 
1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลเดิม
ก่อนการโอนย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้น้ัน แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนต้นสังกัดใหม่เพ่ือประกอบการพิจารณาตาม         
ข้อ 4 

ข้อ 10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ให้ดําเนินการตามวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) ก่อนเร่ิมรอบการประเมินหรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

(2)  ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 9 และผู้รับการประเมิน
กําหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวช้ีวัด หรือ
หลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

สําหรับการกําหนดตัวช้ีวัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อนในกรณีที่
ไม่อาจดําเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดตัวช้ีวัดวิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทน
หรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งน้ี ตามแบบที่ ก.อบต. กําหนด 

(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 9 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทําไว้กับผู้รับ
การประเมิน 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน
ตําแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผล
การปฏิบัติงาน ในระยะการประเมินได้โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
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(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 9 ให้คําปรึกษาแนะนํา

ผู้รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือนําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะใน
การปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันทําการ
วิเคราะห์ผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจําเป็นในการพัฒนา
เป็นรายบุคคลด้วย 

 (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 9               
แจ้งผลการประมาณให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผล
การประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนตําบล
อย่างน้อยหน่ึงคน ลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(6) ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 9 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก
ช้ันหน่ึง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ก่อนนําเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

(7) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับมอบหมายประกาศรายช่ือ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ในรอบการประเมินต่อไปให้ดีย่ิงขึ้น 

ข้อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ตามข้อ 7 ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
จัดลําดับผลการประเมินเรียงลําดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และ
ระดับ ต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีผลการประเมิน
ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนคร้ังที่ 2  

ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา เพ่ือทําหน้าที่
ให้คําปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลทุกประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงาน
ส่วนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเลขานุการ 

ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลอาจกําหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากล่ันกรองเพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนในองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยก็ได้ 

ข้อ 13 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐาน
แสดงความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ตามข้อ 4 

สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสําเนาไว้ที่สํานักกองหรือส่วน
ราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรือกองที่ผู้น้ันสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการ
ประเมิน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บต้นฉบับไว้ใน
แฟ้มประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ 

 



-5- 

ข้อ 14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ีให้ใช้กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลทุกประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง  

ข้อ 15 ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ตามประกาศน้ี ต้ังแต่การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

   ประกาศ   ณ   วันที่      1     เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

           (นายศุกร์  ไทยธนสกุานต์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบ้านดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


