
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  
ที่    สน ๘๒3๐๑/531                                 วันที ่  26  กันยายน  ๒๕๖5 
เร่ือง   ขอความเห็นชอบออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 

เรื่องเดิม 
ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล                 

พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 11 (1) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกาศหลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานในสังกัดภายในเดือนกันยายน
ของทุกปี และแจ้งให้พนักงานส่วนตำบล ทราบโดยทั่วกัน นั้น     

ข้อเท็จจริง 
เพ่ือเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ จึงเห็นควร

จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานพนักงานส่วนตำบล             
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  (รอบการประเมิน              
ครั้งที่ ๑/๒๕๖6 - ๒/๒๕๖6)  

ระเบียบกฎหมายและหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้อง     
  ๑. หนังสือสำนักงานท้องถิ่นอำเภอภูพาน  ที่ สน ๐๐๒๓.๑๘/๑๒๕๓  ลงวันที่ ๒๖  มิถุนายน  
๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒. หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๔๐๐ ลงวันที่  
๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เห็นควรออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  (รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖6 - ๒/๒๕๖6)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบและลงนามในร่างประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

    
                                    (นางสาวมณีรัตน์  ผลรักษา)     
                                  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ      

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  
................................................................................ .............................................................................................. 
         

                       (นางสาวธนัย์ภัคนันท์  สายสุรีย์) 
                                                   หวัหน้าสำนักปลัด 

 
/-๒-ความเห็นปลัด 

 



-๒- 
 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา         
............................................................................................................................. ................................................. 
                            

 
                     (นางสาวณิชพลัฏฐ์  อินทรสิทธิ์) 

                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา                   
 

 
คำสั่งผู้บริหาร 
              (      )  เห็นชอบ           
             (      ) ไม่เห็นชอบ เพราะ................................... 
 
 
 
                                            (นายโสวัฒน์  ลาวัลย์) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
............................................ 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๓ กำหนด
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น นั้น 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  (รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖6 - ๒/๒๕๖6)  
ดังนี้ 

  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจำปี การเลื่อน
และแต่งตั้ง  การย้าย  การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ  การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคล
เรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
โดยให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร
ระดับหน่วยงาน  ไปสู่ระดับบุคคล  เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร
หรือหน่วยงาน และสามารถวัดประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่กำหนด หรือการประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร แล้วแต่กรณี  โดยกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน  และความประหยัดหรือความคุ้มค่า  ของการใช้
ทรัพยากร แล้วแต่กรณี โยกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกำหนดตัวชีวัดความสำเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง  

กรณีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึ้น  โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์หรือเสนอ
การพัฒนางาน  ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มากำหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการประเมินในครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดเสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 30 โดย
ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดได้แก่ 
การประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน 

1.3 กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่  หรืออยู่
ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 50 

 
/2. หลักเกณฑ์… 
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๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ  
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ   
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกำหนดตัวชี้วัด       
ผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งกำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกประเภท
ตำแหน่งและทุกระดับ ได้แก่ 

(1) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นให้
ประเมินสมรรถนะหลัก ๕  สมรรถนะ ด้านและสมรรถนะประจำบริหาร 4  สมรรถนะ  

     (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ          
หลัก ๕  สมรรถนะ ด้านและสมรรถนะประจำสายงานจำนวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ  
  3. จำนวนการประเมิน ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
   (1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 
   (2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 

4. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
สวนพริก ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดย
มีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยอนุโลม  ดังนี้ 

(1) ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90  ขึ้นไป 
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60  แต่ไม่ถึงร้อยละ 70  
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60 

5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล กำหนดโดยอนุโลม  

ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖5 
 

        
(นายโสวัฒน์  ลาวัลย์) 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
 

 


