
หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของ พนกังานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ทุกรอบการประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

“ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยง เป้าหมายผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 

ข้อ ๔  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่ การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
และค่าตอบแทนอื่น ๆ การให้เงินรางวัลประจ าปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งต้ัง
ข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ี
เช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัดท าการประเมินอย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอค าปรึกษาด้วย 

ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการโดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไมน่้อยกว่าร้อยละ๗๐ 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือ ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.กลาง ก าหนด และสมรรถนะตามสายงาน
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี ก.กลาง ก าหนด อย่างน้อย ๓ สมรรถนะ 

ในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิน่ท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  อยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐ 

ข้อ ๗ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นปีละ ๒ ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ 

(๑) ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 



(๒) ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

ข้อ ๘ ในแต่ละรอบการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าผลคะแนน การประเมินผลการปฏิบัติงาน มา
จัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมินของ
แต่ละระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่รอ้ยละ 90 ขึ้นไป 

(๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่รอ้ยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 

(๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 

(๕) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่รอ้ยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 

(๖) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมนิต่ ากว่าร้อยละ 60 

ข้อ ๙  ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 5 เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

(๑) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือ
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 

(๓) ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านัก หรือกอง ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในบังคับบัญชา รวมถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา และพนักงานครูในสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

(๔) ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส าหรับพนักงานครูในสังกัดโรงเรียนนั้น 

ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอืน่ ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าท่ีราชการ แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมิน 

ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันท่ี ๑ มีนาคม หรือวันท่ี ๑ กันยายน ให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมกอ่นการโอน
หรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ ๕ 

ข้อ ๑๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการ ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน   



(๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ 10 และผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมนิผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งช้ี
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

     ส าหรับการก าหนดตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีท่ีไม่อาจ
ด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมแทนหรือ
เพิ่มเติม รวมท้ังระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะ ในการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ ตามแบบท่ี ก.อบต. ก าหนด 

(๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ ๑๐ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีได้ประกาศไว ้และตามข้อตกลงท่ีได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 

      กรณีมีการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปล่ียนต าแหน่ง หรือหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปล่ียนข้อตกลงผลการปฏิบัติงานใน
ระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปล่ียนแปลงข้อตกลง 

(๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ ๑๐ ให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้รับการประเมิน
เพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ และเมื่อส้ินรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการวิเคราะห์
ผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความจ าเป็นในการพัฒนา เป็น
รายบุคคลด้วย 

(๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมิน ตามข้อ ๑๐ แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ี
ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคน ลง
ลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(๖) ให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีประเมินตามข้อ ๑๐ โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง (ถ้ามี) 
จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการกล่ันกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนน าเสนอต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับมอบหมายประกาศรายช่ือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและ
สร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งท่ี ๑ ตามข้อ ๘ ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดล าดับ ผลการ
ประเมินเรียงล าดับจากผู้ท่ีมีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับ ต้อง
ปรับปรุงไว้ให้ชัดเจน เพื่อพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน และให้จัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น 
ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณา เล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งท่ี ๒ 

ข้อ ๑๒ ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความ
เป็นธรรมของการประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิน่ทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 



ประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่นอ้ยกว่า ๒ 
คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่รบัผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเลขานุการ   

 


