
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
------------------------------------------- 

 ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครสวรรค์ (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล   
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 303 ของประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545 (แก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน พ.ศ.2558) และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ข้อ 303 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลให้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ดังต่อไปนี้ (1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี         
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงาน  
ส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน นั้น 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล          
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้                  

  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ให้มุ่งเน้นระบบบริหารผลงาน 
(Performance Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับ
รายบุคคล เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน 
และสามารถวักและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลได้อย่าง เป็นรูปธรรม 
 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบล จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมี
หลักฐาน และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 
ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการประหยัด 
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 
  ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง 
  กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็น
องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
  (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมิน 
จากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ได้แก่ 

  กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 4 สมรรถนะ 
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 กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย 
สมรรถหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 
 กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 50 
 โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 
  (1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
  (2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
  (3) ระดับด ี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
  (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
  (5) ระดับต้องปรับปรุง  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
 4. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
  (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 
  (3) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า ที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชา 
 กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (1) ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลตามที่
กฎหมายก าหนดเป็นผู้ประเมิน 

 กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการ
แทนเป็นผู้ประเมิน 
 กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนต าบล    
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลอ่ืน หรือส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือ
หัวหน้าหน้าหน่วยงานอ่ืน ที่ไปช่วยราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอข้อมูล และความเห็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด 
 กรณีพนักงานส่วนต าบลได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้ประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน    
ส่วนต าบลผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล      
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ที่เป็นต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาตามข้อ 3 
 5.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบหลักฐานหรือตัวชี้วัดที่จัดท าไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ 
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่ง ประกอบด้วย 
  (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ 
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  (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้อ านวยการ หรือผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง จ านวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการ 
  (3) พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ จ านวนหนึ่งคน เป็นเลขานุการ 

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง อาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณา
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในระดับส านักหรือกอง หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนในองค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพงด้วยก็ได้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 

                                   ประกาศ   ณ   วันที่  16  กันยายน พ.ศ.2563 

 
 
                             (นายมารุต  ศรีผึ้ง) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายล าโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


