
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
----------------------------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2563       
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนกันยายนของทุกปี  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง 
การย้าย การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่อง 
อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล    
เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน          
และสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลจัดท าแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามที่ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
     (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงานตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงานหรือความรวดเร็วหรือการตรงตามเวลาที่ก าหนดหรือ
การประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรแล้วแต่กรณี 
     ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า           
2 ผลงานต่อครั้ง 
     กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการ
เสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว       
มาก าหนดเป็นองค์ประกอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่า
จะได้ผลส าเร็จ ตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
     (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30      
ให้ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
ได้แก่ 

๒/กรณี... 
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กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น           

ให้ประเมินสมรรถนะ 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 หรืออยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่
ละองค์ประกอบร้อยละ 50 

4. ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลปีละ 2 ครั้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ 

(๑) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
(๒) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

  5. ในแต่ละรอบการประเมินให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่ม            
ตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมินของ  
แต่ละระดับ ดังนี้ 
       (1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
       (2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
       (3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
       (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
       (5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
  6. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก
หรือกอง 

(3) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชา 

กรณีไม่มีผู้ประเมินตามข้อ (1) ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามที่กฎหมายก าหนดเป็นผู้ประเมิน 

กรณีไม่มีผู้ประเมินตามข้อ (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้
ผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้ประเมิน 

กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลอ่ืน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนที่ไปช่วยราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอข้อมูล และความเห็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด 

๓/กรณี... 
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กรณีพนักงานส่วนต าบลได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน 

ให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ที่เป็นต้นสังกัดใหม่ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาตามข้อ 1 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ให้ด าเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ก าหนดและ 
จัดท าข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสม
กับลักษณะงาน ต าแหน่งและระดับ รวมทั้งก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่า
น้ าหนักและระดับที่คาดหวัง 

ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานและตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจาก
บนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใด
วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม หรืออาจก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วน
ราชการและระดับรายบุคคล 

(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินมีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศก าหนด และตามข้อตกลงในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้จัดท าไว้กับผู้รับการประเมิน 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน 
ต าแหน่ง หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยน
ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติในการ
เปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินมีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน าหรือชี้แจง
ให้แก่ผู้รับการประเมิน เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะใน
การปฏิบัติราชการ และเม่ือสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความส าเร็จของงานต่อผู้
ประเมิน โดยท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและคะแนนที่ได้รับ ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการ
ปฏิบัติงาน  

(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบลอย่างน้อย
หนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(6) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) 
จัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณา 

๔/(๗)ให้องค์การ... 



-4- 
(7) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบลผู้มีผลการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจ
ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
  8. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล มีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ
หลักฐานหรือตัวชี้วัดที่จัดท าไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็น
ธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 
ประกอบด้วย 

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการ

กองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง จ านวนไม่น้อยกว่าสองคน 
เป็นกรรมการ 

(3)  พนักงานส่ วนต าบลที่ รั บผิดชอบงานการเจ้ าหน้าที่  จ านวนหนึ่ งคน             
เป็นเลขานุการ 

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณา
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งาน เ พ่ือให้ เกิดความเป็นธรรมในระดับส านักหรือกอง                
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         


