
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
(ส าหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61) 

…………………………………………………... 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวันนครราสสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559         
ไน้ก าหนนให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้เปนนไป
ตามระบบการบริหารผลงาน  (Performance Management) เพ่ือให้สอนคล้องกับระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) ในระบบจ าแนกต าแหน่ง (ระบบแท่ง) 

นังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราสการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้าง ส าหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61  (วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕60 ถึงวันที่ 31  มีนาคม  2561 ) นังนี้   

๑. องค์ประกอบการประเมินและสันส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ   
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่  1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (วันที่ ๑  ตุลาคม 

๒๕60  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2561)  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ก าหนนให้มีการประเมิน  ๒  
องค์ประกอบ ไน้แก่   

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความรวนเร็ว 
หรือตรงตามเวลาที่ก าหนน หรือความประหยัน หรือความคุ้มค่าของการใส้ทรัพยากร โนยมีสันส่วนคะแนนคิน
เปนนร้อยละ  ๗๐   

๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราสการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนนจ านวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐาน
ก าหนนต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนนจ านวน ๓ สมรรถนะโนยมี
สันส่วนคะแนนคินเปนนร้อยละ ๓๐    

ในกรณีที่ เปนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล         
เกษมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างทนลองปฏิบัติหน้าที่ราสการหรือมีระยะเวลาทนลองปฏิบัติหน้าที่ราสการอยู่ในรอบ
การประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราสการให้มีสันส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ ๕๐  

  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราสการหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราสการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.อบต. ก าหนน 

 
/๒.๑ การประเมิน... 
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   ๒.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ผู้บังคับบัญสานังต่อไปนี้เปนนผู้มีอ านาจหน้าที่
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
     (๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับปลันองค์การบริหารส่วนต าบล 
       (๒) ปลันองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรองปลันองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือส่วนราสการที่เรียกสื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 

   (๓) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือส่วนราสการที่เรียกสื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าส านัก หรือ กอง ส าหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในบังคับบัญสา 
  ในกรณีที่เปนนการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ไน้รับมอบหมายให้ไปส่วยราสการหรือปฏิบัติ
ราสการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราสการ หรือหน่วยงานอ่ืนให้นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราสการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปส่วยราสการหรือปฏิบัติหน้าที่ราสการ 
แล้วแต่กรณีเปนนผู้ให้ข้อมูล และความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 
  ในกรณีที่เปนนการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ไน้โอนหรือย้าย หลังวันที่ ๑ มีนาคม หรือ
วันที่ ๑ กันยายน ให้ผู้บังคับบัญสาซึ่งเปนนผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบลเกษมทรัพย์เนิมก่อนการโอน หรือย้ายเปนนผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราสการผู้นั้นแล้วจัน
ส่งผลการประเมินการปฏิบัติการงานในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่วนราสการ  หรือหน่วยงานอ่ืนต้น
สังกันใหม่ เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
   ๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้น าเนินการตาม
วิธีการนังต่อไปนี้ 
   (๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในส่วงเริ่มรอบการประเมินให้ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราสการในสังกันทราบโนยทั่วกัน 
   (๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน และผู้รับการประเมิน
ก าหนนข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนนตัวสี้วัน หรือ
หลักฐานบ่งสี้ความส าเร็จของงานอย่างเปนนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
   ส าหรับการก าหนนตัวสี้วัน ให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอนจากบนลงล่างเปนนหลักก่อน  
ในกรณีที่ไม่อาจน าเนินการไน้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนนตัวสี้วันวิธีในวิธีหนึ่ง หรือจะหลายวิธีที่
เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราสการไว้น้วย 
   (๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ไน้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ไน้ท าไว้กับผู้รับ
การประเมิน 
  กรณีการเปลี่ยนแปลงเสิงนโยบาย หรืองานที่ไน้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง
หรือหน้าที่ความรับผินสอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินไน้ โนยให้ผู้ประเมินเปนนผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
   (๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ให้ค าปรึกษาแนะน า  
ผู้รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ  
ในการปฏิบัติราสการ  และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินนังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการ
วิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจ าเปนนในการพัฒนา
เปนนรายบุคคลน้วย 
 

/ (5) ในการประเมิน... 
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   (๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินแจ้ง
ผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเปนนรายบุคคล  โนยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือสื่อรับทราบ/ผลการ
ประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือสื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ผู้ประเมินจันหาพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนลงลายมือสื่อเปนนพยานว่าไน้มีการแจ้งผลการประเมินนังกล่าว ให้เจ้าตัวทราบ
แล้วไว้เพ่ือเปนนหลักฐาน 
   (๖) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินโนยความเห็นสอบของผู้บังคับบัญสาเหนือขึ้นไปอีก
ขั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จันส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราสการในหน่วยงานของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนน าเสนอต่อนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญสาที่ไน้รับมอบหมาย
ประกาศรายสื่อข้าราสการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระนับนีเน่นในที่เปินเผยให้ทราบโนย  
ทั่วกัน เพ่ือเปนนการยกย่องสมเสยและสร้างแรงจูงใจ เพ่ือพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไน้น าไปเปนน
ตัวอย่างในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้นียิ่งขึ้น 

  ๓. ระนับผลการประเมิน 
  ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจันกลุ่มตามผลคะแนนเปนน ๕ ระนับคือ 
นีเน่น นีมาก นี พอใส้ และต้องปรับปรุง โนยมีส่วงคะแนนประเมิน  ของแต่ละระนับ นังนี้ 

(๑) ระนับนีเน่น ต้องมีส่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
(๒) ระนับนีมาก ต้องมีส่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ 
(๓) ระนับนี ต้องมีส่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
(๔) ระนับพอใส้ ต้องมีส่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
(๕) ระนับต้องปรับปรุง ต้องมีส่วงคะแนนประเมินต ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติราสการ 
    การประเมินผลการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ต้องมีความสันเจน
และมีหลักฐาน ทั้งนี้ ให้เปนนไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนน 
 
  จึงประกาศให้ทราบโนยทั่วกัน 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   2   เนือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 

                             

 
    (นางสาวน้อย  สนสระน้อย) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 
 


