
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
........................................................ 

ตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมาได้มีมติในการประชุม ครั้งที่5/2563 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล จึงได้ออกประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 
และ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ก่อนเริ่มการประเมิน นั้น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล
ขามเฒ่า จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลส าหรับรอบการ
ประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) ดังนี้  

1.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลขามเฒ่า โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  
3.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance 

Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล                 
เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถ
วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามท่ีสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมี
หลักฐาน และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน  

3.1.3 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ก าหนดและจัดทา
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน ต าแหน่งและระดับ รวมทั้ง ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่า
น้ าหนักและระดับที่คาดหวัง  
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3.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน                 

ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการ
ประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี  

ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน ต่อครั้ง  
กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับการแต่งตั้งให้ดารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์หรือ
ข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นาวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็นองค์ประกอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอ
ในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ  

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมินจาก
สมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ได้แก่  

ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาผู้บริหาร จานวน 4 สมรรถนะ  

ต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก จานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงาน จานวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ  

กรณกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่
ละองค์ประกอบร้อยละ 50  

3.1.5 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ  
(1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป  
(2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน  
3.1.6 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาผลคะแนนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้  

(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึน้ไป  
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90  
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80  
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70  
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60  

ประกาศ  ณ  วันที่   3   เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 

 

 

(นายพุ่ม  สวัสดิ์ก้อนสกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 

 


