
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

เร่ือง   หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล                                 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังที่ 1  

………………………………………….. 
  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (9) ประกอบกับมาตรา 26 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558 ดังนั้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสกก่าม จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ .ศ. 2564 ครั้งท่ี 1 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลโสกก่าม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 1” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้บังคับใช้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
 “ระบบการบริหารผลงาน” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการอย่างมีระบบเพื่อผลักดัน
ให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 
 “องค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
 “พนักงานส่วนต าบล” หมายความว่า พนักงานส่วนต าบลโสกก่าม ทุกต าแหน่ง ทุกระดับ และ
ทุกประเภท 
 ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่ การ
เล่ือนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การให้เงินรางวัลประจ าปี  การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบั ติงาน 
การแต่งต้ังข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็น
การเสริสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นราชการ  และปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงระบบบริการบริหารงานบุคคล ท่ีเช่ือมโยงผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร และคุณภาพ ปริมาณงานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานท่ีได้ปฏิบัติมา มีความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินช้ีแจงหรือ
ขอค าปรึกษาด้วย 
 

ข้อ 5 การประเมิน... 
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 ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ก.อบต. ก าหนด 
 ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของ
งานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาท่ี
ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะตามหลักท่ี ก.อบต. ก าหนด และ
สมรรถนะตามสายานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี ก.อบต. ก าหนดอย่างละ 3 สมรรถนะ 
 ในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการโดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 
 ข้อ 7 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ครั้งท่ี 1 ระหว่ างวันท่ี 1 ตุลาคม 
2563 ถึง 31 มีนาคม 2564  
 ข้อ 8 ผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานจะจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก 
ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ 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 ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  60  
ข้อ 9 ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 4 เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล ได้แก่ 
(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกอง 

หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานเทียบเท่ากอง  
(3) ผู้อ านวยการกอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานเทียบเท่าส านักหรือกองส าหรับ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชา 
ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ

ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้ าท่ีราชการ
แล้วแต่กรณีเป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมิน 

ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานส่วนต าบลโดยผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันท่ี 1 มีนาคม 2564 
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ 4 

ข้อ 10 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ให้ด าเนินการตามวิธี ดังต่อไปนี้ 
 

 (1)ให้มีผู้มีอ านาจ… 
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(1) ให้มีผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ 9 และผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ
การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงาน
อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

ส าหรับการก าหนดตัวช้ีวัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีท่ีไม่
อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวช้ีวัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมแทน
หรือเพิ่มเติมรวมทั้งระบุพฤติกรรมหรทอสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ตามแบบท่ี ก.อบต. ก าหนด 

(2) ให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ 9 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงท่ีได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
       กรณีมีการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปล่ียนต าแหน่ง
หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปล่ียนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปล่ียนแปลงข้อตกลง 

(3) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ 9 ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้รับ
การประเมิน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการหรทอสมรรถนะใน
การปฏิบัติราชการ และเมื่อส้ินปีรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมมือกันท าการ
วิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคล 

(4) ให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ 9 แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินรับทราบเป็น
รายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลง
ลานมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้มีการ
แจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว 

(5) ให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ 9 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้น ไปอีก
ช้ันหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการ
กล่ันกรแงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับมอบหมายประกาศรายช่ือ
พนักงานส่วนต าบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกั น เพื่อเป็นการยกย่อง
ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลงานการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 7 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดล าดับผลการ
ประเมินเรียบเรียง ล าดับจากผู้มีผลการประเมินดีเด่น ระดับดีมา ระดับดี ระดับพอใช้ ระดับต้องปรับปรุง ไว้ให้
ชัดเจนเพื่อพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน และให้จัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก 
ระดับดี ระดับพอใช้ ไว้เพื่อประกอบกรพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 

ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล เพื่อท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน
และความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภททุกต าแหน่งและ
ระดับต าแหน่งประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการ 
ไม่น้อยว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นเลขานุการ 

 
ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนต าบล… 
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ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากล่ันกรองเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นในองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยก็ได้ 

ข้อ 13 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง
ความส าเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ตามข้อ 4 

ข้อ 14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานี้ให้ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ข้อ 15 ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าให้เป็นไปตามท่ีก าหนดส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลโดยอนุโลม 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1   ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

 (นายคูณ  อุ่นค า) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 


