
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร  

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลางต้องได้ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากร บุคคล เพ่ือให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลกร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
การประกาศสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องเป็นอ านาจของ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตร ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล และประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและ
การเลื่อนข้ัน เงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
เพ่ือให้การบริหารงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มี ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานในปัจจุบันและเป็นไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วน ต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๐๙ ในการบรรจุและ แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  

หลักเกณฑ์การการพัฒนาบุคลากร  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการ

บริหารงาน บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๑๒ กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคล 
ส่วนที่ ๓ การ พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๗๕ วิธีการพัฒนา พนักงานส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ด าเนินการแล้วมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการหรือ
ด าเนินการร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานอ่ืน 
โดยวิธีการใดวิธีหนึ่งหรือ หลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

๑. การปฐมนิเทศ  
๒. การฝึกอบรม  
๓. การศึกษาหรือดูงาน  
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา  
๕. การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

/หลักเกณฑ.์.. 
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หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของ  

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุกรอบการประเมิน ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  
๑. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ เรื่อง การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  

๒. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับวินัย
และ การรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง  
๔. การดูแลรักษาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์ เพ่ือให้มีชีวิต ที่

ยืน ยาวและมีความสุข สามารถท างานอยู่ได้จนครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะต้องอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ ใน 
กระบวนการ บ ารุงรักษาบุคลากร ได้แก่ การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ การส่งเสริมสุขภาพและ 
อนามัย การดูแลรักษา สุขภาพอนามัยและการป้องกันอุบัติภัย เป็นต้น  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
(นายจาก  ปัญญายาว) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

…………………………………………………... 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ลง
วันที่ ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามระบบการบริหารผลงาน  
(Performance Management) เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ใน
ระบบจ าแนกต าแหน่ง (ระบบแท่ง) 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโคกกลาง  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโคกกลาง  ดังนี้   

๑. องคป์ระกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ  ได้แก่   
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว 

หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็น
ร้อยละ  ๗๐   

๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดจ านวน ๕ สมรรถนะ สมรรถนะประจ าผู้บริหารและสมรรถนะตาม
สายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดจ านวน ๓ 
สมรรถนะโดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๓๐    

 ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบลโคกกลางที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบ
การประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการให้มีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ ๕๐  
  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.อบต. ก าหนด 
  ๒.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโคกกลาง 
   (๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 

 (๓) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าส านัก หรือ กอง ส าหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในบังคับบัญชา 
   ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือ
ปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนให้นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่
กรณีเป็นผู้ให้ข้อมูล และความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 

/ในกรณี... 
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   ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ ๑ มีนาคม 
หรือวันที่ ๑ กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบลโคกกลางเดิมก่อนการโอน หรือย้ายเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้นแล้วจัดส่งผล
การประเมินการปฏิบัติการงานในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่วนราชการ  หรือหน่ วยงานอ่ืนต้นสังกัดใหม่ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
   ๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
   (๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน และผู้รับการประเมินก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
   ส าหรับการก าหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน  ใน
กรณีท่ีไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือจะหลายวิธีที่เหมาะสม
แทนหรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการไว้ด้วย 
   (๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการ
ประเมิน 
   กรณีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้าย เปลี่ยน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
   (๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ให้ค าปรึกษาแนะน า  ผู้รับ
การประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการวิเคราะห์
ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ด้วย 
   (๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินแจ้งผล
การประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ/ผลการ
ประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ผู้ประเมินจัดหาพนักงานส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าว ให้เจ้าตัวทราบแล้วไว้เพ่ือ
เป็นหลักฐาน 
   (๖) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกขั้น
หนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนน าเสนอต่อนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   (๗) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศ
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดย  ทั่วกัน เพ่ือ
เป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ เพ่ือพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลได้น าไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

/๓. ระดับผล… 



-๓- 
 
  ๓. ระดับผลการประเมิน 
  ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับคือ ดีเด่น 
ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมิน  ของแต่ละระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
(๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ 
(๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
(๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
(๕) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  การประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง ต้องมีความชัดเจนและมี
หลักฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
(นายจาก  ปัญญายาว) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโคกกลาง 

…………………………………………………... 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘  ลง
วันที่ ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  และหนังสือสั่งการ  ที่  มท  ๐๘๐๙.๓/ว๑๑  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินผล
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  โดยให้น าแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้ส าหรับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจ าโดยอนุโลม 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโคกกลาง  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของลูกจ้าง ในองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโคกกลาง  ดังนี้   

๑. องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ  ได้แก่   
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว 

หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็น
ร้อยละ  ๗๐   

๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดจ านวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะตามสายงานโดยมีสัดส่วน
คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๓๐    
  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.อบต. ก าหนด 
   ๒.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโคกกลางคือ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ
กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก หรือ กอง ส าหรับลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่อยู่ในบังคับบัญชาอย่างน้อย  ๓  สมรรถนะเช่นเดียวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงาน
เดียวกัน 

   ๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลให้ด าเนินการ
ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
   (๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ลูกจ้างในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
   (๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน และผู้รับการประเมินก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่ง ชี้
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
    
 

/ส าหรับการ... 
 
 



-๒- 
 

   ส าหรับการก าหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน  ใน
กรณีท่ีไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือจะหลายวิธีที่เหมาะสม
แทนหรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการไว้ด้วย 
   (๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการ
ประเมิน 
   กรณีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
   (๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ให้ค าปรึกษาแนะน า  ผู้รับ
การประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ  ในการ
ปฏิบัติราชการ  และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการวิเคราะห์
ผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ด้วย 
   (๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินแจ้งผล
การประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ/ผลการ
ประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ผู้ประเมินจัดหาพนักงานส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าว ให้เจ้าตัวทราบแล้วไว้เพ่ือ
เป็นหลักฐาน 
   (๖) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกขั้น
หนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนน าเสนอต่อนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   (๗) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศ
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็น
การยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ เพ่ือลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลได้น าไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนาผล
การปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
  ๓. ระดับผลการประเมิน 
  ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับคือ ดีเด่น 
ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมิน  ของแต่ละระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
(๓) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ 
(๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไมถ่ึงร้อยละ ๘๐ 
(๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
(๖) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 
/๔. แบบประเมิน... 

 
 
 



-๒- 
 

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโคกกลาง ต้องมีความชัดเจนและ
มีหลักฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
(นายจาก  ปัญญายาว) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโคกกลาง 

…………………………………………………... 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่  ๖)  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโคกกลาง  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโคกกลาง  ดังนี้   

๑. องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ  ได้แก่   
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว 

หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยมีสัดส่วนคะแนนคิดเป็น
ร้อยละ  ๘๐   

๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดจ านวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดจ านวนอย่างน้อย ๓ สมรรถนะโดยมี
สัดส่วนคะแนนคดิเป็นร้อยละ ๒๐    
  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.อบต. ก าหนด 
   ๒.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโคกกลางคือ ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก หรือ กอง ส าหรับพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในบังคับบัญชา 
   ๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ด าเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
   (๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
   (๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน และผู้รับการประเมินก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
   ส าหรับการก าหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน  ใน
กรณีท่ีไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือจะหลายวิธีที่เหมาะสม
แทนหรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการไว้ด้วย 
   (๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการ
ประเมิน 
   กรณีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

 
/(๔) ในระหว่าง... 



-๒- 

   (๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ให้ค าปรึกษาแนะน า  ผู้รับ
การประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ  ในการ
ปฏิบัติราชการ  และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการวิเคราะห์
ผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ด้วย 
   (๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินแจ้งผล
การประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ/ผลการ
ประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ผู้ประเมินจัดหาพนักงานส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าว ให้เจ้าตัวทราบแล้วไว้เพ่ือ
เป็นหลักฐาน 
   (๖) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกขั้น
หนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนน าเสนอต่อนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   (๗) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศ
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดย  ทั่วกัน เพ่ือ
เป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ เพ่ือพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลได้น าไปเป็นตัวอย่างในการ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

  ๓. ระดับผลการประเมิน 
  ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับคือ ดีเด่น 
ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมิน  ของแต่ละระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับดีเด่น  ตั้งแต่ร้อยละ  ๙๕ถึง  ๑๐๐    คะแนน 
(๔) ระดับดีมาก  ตั้งแต่ร้อยละ  ๘๕แต่ไม่ถึงร้อยละ  ๙๕  คะแนน 
(๕) ระดับดี  ตั้งแต่ร้อยละ  ๗๕แต่ไม่ถึงร้อยละ  ๘๕  คะแนน 
(๔) ระดับพอใช้  ตั้งแต่ร้อยละ  ๖๕แต่ไม่ถึงร้อยละ  ๗๕  คะแนน 
(๗) ระดับต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ  ๖๕ 
๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  การประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโคกกลาง ต้องมีความชัดเจนและ
มีหลักฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(นายจาก  ปัญญายาว) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
 


