
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ส าหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
(๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ดังนี้ 

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
๑.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน  

(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก ่
        การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นการท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับ
การมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรม โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย ปริมาณงาน คุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร มีสัดส่วน
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
        พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน ๓ ด้าน และสมรรถนะประจ าบริหาร 
๔ ด้าน 
        กรณีระหว่างทดลองการปฏิบัติราชการ น้ าหนักผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ คือ 
สัดส่วนระหว่าง ผลสัมฤทธิ์ของงาน ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ๕๐:๕๐ 
        ๑.๒ ระดับการประเมินพนักงานส่วนต าบล ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
        (๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
        (๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ 
        (๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
        (๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
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        (๕) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู 
        ๒.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จ านวน ๒ องค์ประกอบ 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ คะแนน ๑๐ คะแนน 
        ๒.๒ ระดับผลการประเมินของพนักงานครู ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อระกา ได้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
        (๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
        (๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ร้อยละ ๘๙.๙๙ 
        (๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ – ร้อยละ ๖๙.๙๙ 
        (๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ร้อยละ ๖๙.๙๙ 
        (๕) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา 
การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
  การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน ทั้งนี้ให้พิจารณาจากข้อตกลงขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือสถานศึกษา
หรือหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่ าที่ได้มีการจัดท าและก าหนดไว้ 
  ๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
        ๓.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ให้ค านึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบ การประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก ่
        การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน 
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่า
เป้าหมาย ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่า
ของการใช้ทรัพยากร มีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
        พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะ ๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน ๓ ด้าน  และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร ๔ ด้าน 
        ๓.๒ ลูกจ้างประจ า กลุ่มบริการพ้ืนฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๔ ด้าน โดยก าหนดสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑ 
        ๓.๓ ลูกจ้างประจ า สนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ เช่นเดียวกับข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะเช่นเดียวกัน โดยก าหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติการแล้วแต่
กรณ ี
        ๓.๔ ระดับผลการประเมินและแนวทางการประเมิน ให้น าแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติของ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม 
  ๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
        ๔.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้ 
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(ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ ๘๐ พิจารณาจาก 
(๑) ปริมาณผลงาน 
(๒) คุณภาพของงาน 
(๓) ประโยชน์ของงาน 

(ข) การประเมินพฤติกรรมของการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๒๐ ให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบล 
มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างมาใช้โดยอนุโลม ดังนี้ 

(๑) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะ 
ที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑ 

(๒) ให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน 
สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วนต าบล
ในลักษณะเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วนต าบล 
ในลักษณะเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่
กรณ ี
        ๔.๒ ระดับผลการประเมินของพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ 
ได้แก่ 
     (๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ – ๑๐๐ ขึ้นไป 
     (๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ 
     (๓) ระดับด ีต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
     (๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
     (๕) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
        ๔.๓ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตาม ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 
  ๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ การให้เงินรางวัลประจ าปี 
การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจากข้าราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการ
บริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน 
  ๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ 
   (๑) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 
   (๒) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 
  ๘. ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   (๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประเมิน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประเมิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม และหัวหน้าส านักปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 
   (๓) ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าส านักปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง ประเมิน พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่อยู่ในบังคับ
บัญชา 



             - ๔ – 
 

  ๙. การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน แจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมิน ทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีผู้รับการ
ประเมินไม่ยินยอมลงลายมือรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยาน
การแจ้งผลการประเมินดังกล่าว เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นไปแนวทางเดียวกัน 
  ๑๐. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แต่งตั้ง ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็น
กรรมการ และให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 
  ๑๑. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับการมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
  ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน ( Performance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน 
ประสิทธิภาพ และปริมาณงานจริยธรรม ตลอดจนรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
  ๑๓. ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็น
การยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาระบบการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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