
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-------------------------- 

              ดวยประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม อาศัยอํานาจตามมาตรา 13(4) 
ประกอบกับมาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และมติ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลในการประชุม ครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 
2559  ไดกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลเปนไปตามระบบการ
บริหารผลงาน (Performance Management) เพ่ือใหสอดคลองกับระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ใน ร ะ บ บ จ ํา แ น ก ต ํา แ ห น ง  

      ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  สําหรับรอบการประเมินท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  31  มีนาคม  2563  ดังนี้ 
 

  ๑. องคประกอบการประเมิน และสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ 
              การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 วันท่ี ๑ ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 
31 มีนาคม 2563  องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  กําหนดใหมีการประเมิน  ๒  องคประกอบ   ไดแก 
      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือ          
ตรงตามเวลา ท่ีกําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร โดยมีสัดสวนคะแนนคิดเปน                      
รอยละ ๗๐  
     ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหประเมินจากสมรรถนะหลัก จํานวน ๕ สมรรถนะ สมรรถนะ
ประจําผูบริหาร  จํานวน ๔ สมรรถนะ  และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง จํานวน 3 
สมรรถนะท่ี ก.อบต. กําหนด  โดยมีสัดสวนคะแนนคิดเปนรอยละ ๓๐ 
                ในกรณีท่ีเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  ท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการอยูในรอบการประเมินใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ใหมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบรอยละ 50 
 
 
 
 

/๒. หลักเกณฑ… 
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  ๒. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
                    ๒.๑ ใหผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบล ไดแก 
      (1) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
      (2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล สําหรับรองปลัด ผูอํานวยการกองหรือสวนราชการ            
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานักหรือกอง  

      (3) ผูอํานวยการกอง หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานัก หรือกอง 
สําหรับพนักงานสวนตําบลท่ีอยูในบังคับบัญชา  
      ในกรณีท่ีเปนการประเมินพนักงานสวนทองถ่ินผูไดรับมอบหมายใหไปชวยราชการ หรือปฏิบัติ
ราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืน ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล              
หรือหัวหนาสวนราชการ  หรือหนวยงานท่ีผูรับการประเมินไปชวยราชการ หรือปฏิบัติหนาท่ีราชการ แลวแตกรณี เปน
ผูใหขอมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน 
       ในกรณีท่ีเปนการประเมินพนักงานสวนทองถ่ินผูไดโอนหรือยาย หลังวันท่ี 1 มีนาคม หรือวันท่ี 1 
กันยายน  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเดิมกอน
การโอน หรือยาย เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น แลวจัดสงผลการประเมินการปฏิบัติงานให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืนตนสังกัดใหม  เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 ๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ินใหดําเนินการตามวิธีการ ดังตอไปนี้ 
   (1) กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมินใหประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานสวนตําบลในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 
    (2) ในแตละรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน และผูรับการประเมินกําหนดขอตกลง
รวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานกําหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จ
ของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
    สําหรับการกําหนดตัวชี้วัด  ใหพิจารณาวิธีการถายถอดจากบนลงลางเปนหลักกอน  ในกรณีท่ีไมอาจ
ดําเนินการไดหรือไมเพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม 
รวมท้ังระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  
    (3) ในแตละรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับ
การประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีไดประกาศไว และตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับผูรับการประเมิน 
     กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย หรือมีการยายเปลี่ยนตําแหนง 
หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนขอตกลง ผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได โดยใหผูประเมินเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงขอตกลง 
    (4) ในระหวางรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน ใหคําปรึกษาแนะนํา ผูรับการ
ประเมินเพ่ือการปรับปรุง แกไข พัฒนาเพ่ือนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ ในการปฏิบัติ
ราชการ และเม่ือสิ้นรอบการประเมินผูประเมินดังกลาวกับผูรับการประเมินควรรวมกันทําการวิเคราะหผลสําเร็จ
ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจําเปนในการพัฒนา เปนรายบุคคลดวย 

 
/(5) ในการ… 
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 (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละครั้ง ใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมินแจงผลการประเมินให
ผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล  โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผูรับ
การประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานสวนตําบลอยางนอยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อ
เปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย 
 (6) ใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมินโดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี) 
จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในหนวยงานของตนเสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ินกอนนําเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  (7) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายประกาศรายชื่อ
พนักงานสวนตําบลผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดนในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยองชมเชย
และสรางแรงจูงใจ ใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 
        

๓. ระดับผลการประเมิน 
                  ใหนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุมตามผลคะแนนเปน 5 ระดับ คือ ดีเดน               
ดีมาก ดี  พอใช และตองปรับปรุง โดยมีชวงคะแนนประเมิน ของแตละระดับ ดังนี้ 

 

 (1) ระดับดีเดน      ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90 ข้ึนไป  
 (2) ระดับดีมาก        ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 
 (3) ระดับดี              ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80  
 (4) ระดับพอใช          ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70 
 (5) ระดับตองปรับปรุง  ตองมีชวงคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 60 
 

  ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
                  การประเมินผลการปฏิบัติงานองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  ตองมีความชัดเจนและ                        
มีหลักฐาน และใหเปนไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ กําหนด  

             ประกาศ ณ  วันท่ี   1   เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.   ๒๕62 
 
                       

                                                                             (นายสังวร  มุงดี) 
                                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
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