
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

โดยท่ี ก.อบต. ไดกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
พนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2559 กําหนดใหชื่อสวนราชการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให
พนักงานสวนตําบลในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานสวนตําบล และพนักงานครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สําหรับรอบการประเมินประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ดังนี ้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและพนักงานครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหคํานึงถึง
ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสดัสวนคะแนนแบงเปน 2 สวน 
ไดแก 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงานคุณภาพของ
งานความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจําผูบรหิาร และสมรรถนะประจําสายงาน 

๒. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไปท่ี ก.อบต. กําหนด ไดแก 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน 
เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และคา
เปาหมาย 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะท่ีใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวยสมรรถนะหลัก ๕ ดาน สมรรถนะประจาํสายงาน 3 ดาน และสมรรถนะ
ประจําบริหาร 4 ดาน  

๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม
ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนแต
ละระดับใหเปนไปตามท่ี ก.อบต. กําหนดโดยอนุโลม 

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ินตามท่ี
ก.อบต. กําหนดโดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันท่ี          เดอืน  ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

(ลงชื่อ)......................................... 
       (นายจํานงค  ผลาเหิม) 

                                               ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม



ปฏิทินและข้ันตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นรอบท่ี 1/2562 
วัน/เดือน/ป ข้ันตอน/กิจกรรม 

1 ต.ค. 62 เริ่มรอบการประเมิน ครั้งท่ี 1/2563 
ตุลาคม 2562 ข้ันตอนท่ี 1 : การเตรียมการประเมินผล 

1. อปท. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. เสนอนายก อปท. ใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ 
3. อปท. ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ ใหพนักงานสวนทองถ่ินในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 

ตุลาคม 2562 ข้ันตอนท่ี 2 : จัดทําคํารับรองรายบุคคล 
1. นายก อปท. และผูบริหาร มอบนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ และเปาหมายของ อปท. ใหแก  

ปลัด/รองปลัด อปท. และหัวหนาสวนราชการ เพ่ือกําหนดเปาหมายผลสําเร็จของ อปท. ในรอบ
การประเมิน  

2. ผูประเมินประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดเปาหมายขององคกร และถายทอดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
สูระดับสํานัก/กอง/หนวยงาน/ ขรก. แตละคน โดยพิจารณาถายทอดจากบนลงลาง 

3. ผูประเมินและผูรับการประเมิน รวมกันวางแผนปฏิบัติราชการโดยกําหนดเปาหมายระดับ
ความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมท่ีคาดหวัง 

4. จัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ   
ตุลาคม 2562  ถึง 
31 มีนาคม 2563  

ข้ันตอนท่ี 3 : การติดตามและใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน 
ใหผูประเมินติดตามความกาวหนาอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรมของผูรับการประเมิน  

31 มีนาคม 2563 
 

ข้ันตอนท่ี 4 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ผูประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน เม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด และ

พฤติกรรมท่ีแสดงออกจากการปฏิบัติงาน 
2. ผูประเมินแจงผลการประเมินใหแกผูรับการประเมินทราบพรอมลงลายมือชื่อรับทราบผล        

การประเมิน หากผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงาน
สวนทองถ่ินอยางนอย 1 คน ลงลายมือชื่อเปนพยาน 

3. ผูประเมินเสนอผลคะแนนการประเมินตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ถามี) แลวจัดทําบัญชีรายชื่อ
เรียงลําดับตามผลการประเมินของสํานัก/กอง 

4. อปท. รวบรวม และจัดเรียงผลการประเมินของทุกสํานัก/กอง เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินฯ  

เมษายน 2563 ข้ันตอนท่ี 5 : การพิจารณากล่ันกรองและเห็นชอบการประเมิน 
1. อปท. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ 
2. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ ประชุมใหคําปรึกษาและพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน

ในภาพรวม และรายบุคคลวาการประเมินผลมีมาตรฐานความเปนธรรมหรือไม และเสนอ
ความเห็นตอนายก อปท.  

3. นายก อปท. พิจารณาผลการประเมิน  
4. อปท. ประกาศรายชื่อผูมีผลการประเมิน “ดีเดน” ในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกันเพ่ือเปนการ   

ยกยอง ชมเชย และสรางแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไป 
5. จัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดงความสําเร็จของงานและสมรรถนะ สําหรับ           

แบบประเมินผลใหเก็บสําเนาไวท่ีสํานัก/กอง อยางนอย 2 รอบการประเมิน และใหจัดเก็บ
ตนฉบับไวในแฟมประวัติขาราชการ     



 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

  เรื่อง    หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

.............................. 

 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลนาอุดม มีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และมีมาตรฐาน เหมาะสมและเปนประโยชน  แกสวนราชการ  
 อาศัยอํานาจตามประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางพ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2559  องคการบริหารสวนตําบลนา
อุดม จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหผูบังคับบัญชานํามาใชประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  ดังนี้ 
 ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  ตองเปนไปเพ่ือประโยชน
ในการใชเปนเครื่องมือในการบริหารพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป และนําผลการประเมินไปใชเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ แลวแตกรณี ดังนี้ 
  (๑.๑) การเลื่อนคาตอบแทน 
  (๑.๒) การเลิกจาง 
  (๑.๓) การตอสัญญาจาง 
  (๑.๔) อ่ืน ๆ 
 ๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ใหประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  กําหนดใหมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  (๒.๑) กําหนดสัดสวนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรอยละ ๘๐ 
  (๒.๒) กําหนดสัดสวนคะแนนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานรอยละ ๒๐ 
      (ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีสัดสวนคะแนน ๘๐ คะแนน ใหพิจารณาจาก
องคประกอบดังนี้ 
    (๑) ปริมาณผลงาน 
    (๒) คุณภาพผลงาน 
    (๓) ประโยชนของผลงาน 
  การกําหนดตัวชี้วัด/ผลงานจริง ในแตละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางท่ัวไป กําหนดใหจัดทําตัวชี้วัดไมนอยกวา ๔ ตัวชี้วัด (ภายใตองคประกอบตาม ขอ ก) 
      (ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีสัดสวนคะแนน ๒๐ 
คะแนน  ใหพิจารณาจากองคประกอบดังนี้ 
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  สมรรถนะหลัก จํานวน 5 สมรรถนะ ซ่ึงพนักงานจางทุกประเภทตองใชนํามาประเมิน ดังนี้ 
   (๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
   (๒) การบริการเปนเลิศ 



   (๓) ความเขาใจในองคกรหรอืระบบงาน 
   (๔) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
   (๕) การทํางานเปนทีม 
 

 3. พนักงานจางในแตละประเภท ใหนําสมรรถนะในการประเมินฯดังนี้  
  3.1 พนักงานจางท่ัวไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/
ตองการ ในระดับ 1 
  3.2 พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมพนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ เชนเดียวกับพนักงานสวนตําบล  โดยกําหนดโดยกําหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการ แลวแตกรณี 
  3.3 พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดยกําหนดระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 
 

4. คะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน แตละรอบการประเมิน มี ๕ ระดับ 
คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง ดังนี้ 
  

       ระดับ       ชวงคะแนนประเมิน 
     ดีเดน 95 ข้ึนไป 
     ดีมาก 85 แตไมถึงรอยละ 95 
     ด ี 75 แตไมถึงรอยละ 85 
     พอใช 65 แตไมถึงรอยละ 75 
    ปรับปรุง นอยกวา ๖5 คะแนน 

 

5. ใหใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป(แนบทายประกาศนี้)  

 

 6. ระยะเวลาการประเมิน กําหนดใหประเมิน ปละ ๒ ครั้ง ตามปงบประมาณ คือ 
  ครั้งท่ี ๑ ประเมินในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป   
  ครั้งท่ี ๒ ประเมินในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันท่ี ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปเดียวกัน 
 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานท่ัวไป ใหดําเนินการดังนี้ 
  (ก) เริ่มรอบการประเมิน ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายและพนักงานจางแตละคนรวมกันวาง
แผนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือความสําเร็จท่ีพนักงานจางผูนั้นตองรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดย
กําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมในแตละรอบการประเมิน  รวมท้ังระบุ
พฤติกรรมในการทํางานท่ีคาดหวังดวย  ดัชนีชีว้ัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงาน พนักงานจางแตละคน ตองมีไม
นอยกวา ๔ ตัวชี้วัด 
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  (ข) ระหวางรอบการประเมิน ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายติดตามความกาวหนา    ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก)  พรอมท้ังคอยใหคําแนะนํา และชวยเหลือในการแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จของงานตามท่ีกําหนด  
  (ค) เม่ือครบรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ดําเนินการดังนี้   
   (๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีก.อบต.กําหนด  
   (๒) จัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานจาง ตามลําดับคะแนนผลการประเมิน 
   (๓) เสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจางตามลําดับผลการประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใสและเปนธรรมของการประเมิน กอนท่ีจะเสนอผลการ
ประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําไปใชในการเลื่อนอัตราคาตอบแทนและการบริหารงานบุคคล   
 ๗. กรณีท่ีจะมีการตอสัญญาจางพนักงานจาง แตละหนวยงาน จะตองดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ตองมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานจาง 
  (๒) ตองมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนท่ีแสดงวา นโยบาย แผนงานหรือโครงการท่ีดําเนินอยูนั้น ยังคงมี
การดําเนินการตอและจําเปนตองใชพนักงานจางปฏิบัติงานตอไป  
  (๓) พนักงานจางผูท่ีจะไดรับการตอสัญญาจาง จะตองมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยยอนหลัง 
๒ ป ไมต่ํากวาระดับดี  

  ท้ังนี้การตอสัญญาจาง ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งจาง โดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

    ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี ๑ เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี          ตลุาคม พ.ศ.๒๕62 

 

 
         (นายจํานงค  ผลาเหิม) 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม                 



  
 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

รอบท่ี 1 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 ( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
 

โดยท่ี ก.อบต. ไดกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
พนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2559 กําหนดใหชื่อสวนราชการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให
พนักงานสวนตําบลในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานสวนตําบลสําหรับรอบการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 
2560 – 31  มีนาคม 2561) ดังนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน
(Performance Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงานคุณภาพของ
งานความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจําผูบรหิาร และสมรรถนะประจําสายงาน 

๒. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไปท่ี ก.อบต. กําหนด ไดแก 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการ
ประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
และคาเปาหมาย 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะท่ีใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวยสมรรถนะหลัก ๕ ดาน สมรรถนะประจาํสายงาน 3 ดาน และสมรรถนะ
ประจําบริหาร 4 ดาน  

๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม
ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนน
แตละระดับใหเปนไปตามท่ี ก.อบต. กําหนดโดยอนุโลม 

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ินตามท่ี
ก.อบต. กําหนดโดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันท่ี          เดอืน  ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 



(ลงชื่อ)......................................... 
       (นายจํานงค  ผลาเหิม) 

                                               ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม



ปฏิทินและข้ันตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นรอบท่ี 1/2561 
วัน/เดือน/ป ข้ันตอน/กิจกรรม 

1 ต.ค. 60 เริ่มรอบการประเมิน ครั้งท่ี 1/2561 
ตุลาคม 2560 ข้ันตอนท่ี 1 : การเตรียมการประเมินผล 

1. อปท. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. เสนอนายก อปท. ใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ 
3. อปท. ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ ใหพนักงานสวนทองถ่ินในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 

ตุลาคม 2560 ข้ันตอนท่ี 2 : จัดทําคํารับรองรายบุคคล 
1. นายก อปท. และผูบริหาร มอบนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ และเปาหมายของ อปท. ใหแก  

ปลัด/รองปลัด อปท. และหัวหนาสวนราชการ เพ่ือกําหนดเปาหมายผลสําเร็จของ อปท. ในรอบ
การประเมิน  

2. ผูประเมินประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดเปาหมายขององคกร และถายทอดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
สูระดับสํานัก/กอง/หนวยงาน/ ขรก. แตละคน โดยพิจารณาถายทอดจากบนลงลาง 

3. ผูประเมินและผูรับการประเมิน รวมกันวางแผนปฏิบัติราชการโดยกําหนดเปาหมายระดับ
ความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมท่ีคาดหวัง 

4. จัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ   
ตุลาคม 2560  ถึง 
31 มีนาคม 2561  

ข้ันตอนท่ี 3 : การติดตามและใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน 
ใหผูประเมินติดตามความกาวหนาอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และพฤติกรรมของผูรับการประเมิน  

31 มีนาคม 2561 
 

ข้ันตอนท่ี 4 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ผูประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน เม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด และ

พฤติกรรมท่ีแสดงออกจากการปฏิบัติงาน 
2. ผูประเมินแจงผลการประเมินใหแกผูรับการประเมินทราบพรอมลงลายมือชื่อรับทราบผล        

การประเมิน หากผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชือ่รับทราบผลการประเมิน ใหพนักงาน
สวนทองถ่ินอยางนอย 1 คน ลงลายมือชื่อเปนพยาน 

3. ผูประเมินเสนอผลคะแนนการประเมินตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ถามี) แลวจัดทําบัญชีรายชื่อ
เรียงลําดับตามผลการประเมินของสํานัก/กอง 

4. อปท. รวบรวม และจัดเรียงผลการประเมินของทุกสํานัก/กอง เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินฯ  

เมษายน 2561 ข้ันตอนท่ี 5 : การพิจารณากล่ันกรองและเห็นชอบการประเมิน 
1. อปท. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ 
2. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ ประชุมใหคําปรึกษาและพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน

ในภาพรวม และรายบุคคลวาการประเมินผลมีมาตรฐานความเปนธรรมหรือไม และเสนอ
ความเห็นตอนายก อปท.  

3. นายก อปท. พิจารณาผลการประเมิน  
4. อปท. ประกาศรายชื่อผูมีผลการประเมิน “ดีเดน” ในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกันเพ่ือเปนการ   

ยกยอง ชมเชย และสรางแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไป 
5. จัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดงความสําเร็จของงานและสมรรถนะ สําหรับ           

แบบประเมินผลใหเก็บสําเนาไวท่ีสํานัก/กอง อยางนอย 2 รอบการประเมิน และใหจัดเก็บ
ตนฉบับไวในแฟมประวัติขาราชการ     



 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

  เรื่อง    หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

.............................. 

  เพ่ือใหการประเมินผลการปฏบิัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลนาอุดม มีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และมีมาตรฐาน เหมาะสมและเปนประโยชน  แกสวน
ราชการ  
  อาศัยอํานาจตามประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) ลงวันท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  องคการบริหารสวนตําบลนา
อุดม  จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหผูบังคับบัญชานํามาใชประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  ดังนี้ 
  ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  ตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนในการใชเปนเครื่องมือในการบริหารพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป และนําผลการประเมินไปใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ แลวแตกรณี ดังนี้ 
   (๑.๑) การเลื่อนคาตอบแทน 
   (๑.๒) การเลิกจาง 
   (๑.๓) การตอสัญญาจาง 
   (๑.๔) อ่ืน ๆ 
  ๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ใหประเมินจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  กําหนดใหมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   (๒.๑) กําหนดสัดสวนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรอยละ ๘๐ 
   (๒.๒) กําหนดสัดสวนคะแนนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานรอยละ ๒๐ 
     (ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีสัดสวนคะแนน ๘๐ คะแนน ใหพิจารณาจากองคประกอบดังนี้ 
   (๑) ปริมาณผลงาน 
   (๒) คุณภาพผลงาน 
   (๓) ประโยชนของผลงาน 
  การกําหนดตัวชี้วัด/ผลงานจริง ในแตละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางท่ัวไป กําหนดใหจัดทําตัวชี้วัดไมนอยกวา ๔ ตัวชี้วัด (ภายใตองคประกอบตาม ขอ ก) 
     (ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีสัดสวนคะแนน ๒๐ 
คะแนน  ใหพิจารณาจากองคประกอบดังนี้ 
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   (๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
   (๒) การบริการท่ีดี 
   (๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 
   (๔) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
   (๕) การทํางานเปนทีม 
   ๓. คะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน แตละรอบการประเมิน มี ๕ ระดับ 
คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง ดังนี้ 
    

       ระดับ       ชวงคะแนนประเมิน 
     ดีเดน 91 -100 
     ดีมาก 81 -90 
     ด ี 71-80 
     พอใช 61-70 
    ปรับปรุง นอยกวา ๖0 คะแนน 

                    

   ๔. ใหใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  (แนบทาย
ประกาศนี้)  
  ๕. ระยะเวลาการประเมิน กําหนดใหประเมิน ปละ ๒ ครั้ง ตามปงบประมาณ คือ 
        ครั้งท่ี ๑ ประเมินในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป   
        ครั้งท่ี ๒ ประเมินในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันท่ี ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปเดียวกัน 
  ๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานท่ัวไป ใหดําเนินการดังนี้ 
      (ก) เริ่มรอบการประเมิน ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายและพนักงานจางแตละคนรวมกันวาง
แผนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือความสําเร็จท่ีพนักงานจางผูนั้นตองรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดย
กําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมในแตละรอบการประเมิน  รวมท้ังระบุพฤติกรรมใน
การทํางานท่ีคาดหวังดวย  ดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงาน พนักงานจางแตละคน ตองมีไมนอยกวา ๔ 
ตัวชี้วัด 
      (ข) ระหวางรอบการประเมิน ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายติดตามความกาวหนา    ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก)  พรอมท้ังคอยใหคําแนะนํา และชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จของงานตามท่ีกําหนด  
      (ค) เม่ือครบรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ดําเนินการดังนี้  
   (๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีเทศบาลกําหนด  
   (๒) จัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานจาง ตามลําดับคะแนนผลการประเมิน 
   (๓) เสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจางตามลําดับผลการประเมินใหคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปรงใสและเปนธรรมของการประเมิน กอนท่ีจะเสนอผลการประเมินตอ
นายกเทศมนตรีเพ่ือนําไปใชในการเลื่อนอัตราคาตอบแทนและการบริหารงานบุคคล   
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  ๗. กรณีท่ีจะมีการตอสัญญาจางพนักงานจาง แตละหนวยงาน จะตองดําเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ตองมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานจาง 
   (๒) ตองมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนท่ีแสดงวา นโยบาย แผนงานหรือโครงการท่ีดําเนินอยูนั้น 
ยังคงมีการดําเนินการตอและจําเปนตองใชพนักงานจางปฏิบัติงานตอไป  
   (๓) พนักงานจางผูท่ีจะไดรับการตอสัญญาจาง จะตองมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ย
ยอนหลัง ๒ ป ไมต่ํากวาระดับดี  

  ท้ังนี้การตอสัญญาจาง ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งจาง โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

 

     ท้ังนี้  ตั้งแต วันท่ี ๑ เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี       เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕60 

 

 

 
         (นายจํานงค  ผลาเหิม) 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม                              
 
          

    


