
 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

   ในการบริหารงานบุคคล นอกจากการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากรแล้ว 
จะต้องมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือเป็นข้อตกลงร่วมกัน  เพ่ือให้ทราบข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจะได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น ได้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)  และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
(ก.จ.จ.สิงห์บุรี) ก าหนด ดังนี้ 

   ข้อ  ๑    การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการ            
ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา   เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  เลื่อนขั้นเงินเดือน   พัฒนา                  
ข้าราชการ   เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหน้าที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตน ให้ เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปฏิบัติราชการมี           
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ                  
และประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี                
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วน  จังหวัด  
โดยจัดท าการประ เมินอย่ า งน้ อยปีละ  2 ครั้ ง  และ เปิ ด โอกาส ให้ ผู้ ถู กประ เมินชี้ แจ ง  หรื อขอ                  
ค าปรึกษาด้วย   

  ข้อ  2    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ                   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศนี้    มีหลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ   
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก   

  ข้อ  3    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานนี้  มีวัตถุประสงค์            
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ           
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใน         
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

      (1)  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  การให้รางวัลประจ าปี  และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  



      (2)  การพัฒนา  และการแก้ไขการปฏิบัติงาน 
      (3)  การแต่งตั้งข้าราชการ 
      (4)  การให้ออกจากราชการ 
      (5)  การให้รางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

  ข้อ  ๔    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ให้ประเมินจากผลงานและคุณ  
ลักษณะการปฏิบัติงาน  โดยการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

       (1)  ปริมาณงาน 
       (2)  คุณภาพของผลงาน 
       (3)  ความทันเวลา 
       (4)  ผลลัพธ์  ประโยชน์ในการน าไปใช้  และประสิทธิผลของงาน 
       (5)  การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน 
  ส่วนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
       (1)  ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
       (2)  การรักษาวินัย 
       (3)  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจก าหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอ่ืน  ๆ  เพ่ิมเติมได้              
ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในต าแหน่งต่าง ๆ   

  ทั้งนี้โดยก าหนดให้มีสัดส่วนคะแนนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  70   

  ส าหรับแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจารณาใช้ตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานได้ 

  ข้อ  ๕    ให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและ
ผู้รับการประเมิน  เช่น   แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานที่ก าหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น  ทั้งนี้  ให้
พิจารณาจากข้อตกลงการบริหารงานของส่วนราชการ  หรือภารกิจหลักที่ได้มีการก าหนดไว้ตามที่                    
ก.จ.จ.  ก าหนดขึ้นด้วย  

  ข้อ  ๖    ให้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ปีละ  2  ครั้ง  ตามรอบปีงบประมาณ  คือ 

       (1)  ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม   ถึง  31  มีนาคม     ของปีถัดไป 
       (2)  ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน   ของปีเดียวกัน 

  ข้อ  ๗    การประเมินครั้งที่  1  ตามข้อ  303  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินจัดล าดับผล
การประเมินเรียงล าดับจากผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น  ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้และผลการประเมินต้อง



ปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  และให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินดีเด่น  และ
ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ไว้  เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่  2 

 

 

  ข้อ  ๘    ให้น าระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่
ก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือน   ทั้งนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับ
มอบหมายประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ข้าราชการได้ทราบโดย           
ทั่วกัน 

  ข้อ  ๙    ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือวัตถุประสงค์     ใน
การพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยมี
องค์ประกอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร  เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าว 

  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรอง      
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยก็
ได ้

  ข้อ  ๑๐    ให้น าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติง านของ          
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่ก าหนด 
  ข้อ  ๑๑    เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้งแล้ว  ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้
ประเมินต้องน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้รับการประเมิน   เพ่ือให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และก าหนดแผนการพัฒนาผู้รับการประเมินให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานดี
ยิ่งขึ้น 

  ข้อ  ๑๒   ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพ่ือน าไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ต่อไป  เช่น  ผลการประเมินครั้งที่  1  เก็บไว้ที่ผู้บังคับบัญชา  

ผลการประเมิน ครั้งที่  2  ภายหลังจากการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้รับการประเมินแล้ว  ให้เก็บสรุปผลการ
ประเมินไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะก าหนดรูปแบบการจัดเก็บเป็นอย่างอ่ืน
ตามท่ีเหมาะสมก็ได ้

  ข้อ  ๑๓    ให้ใช้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดนี้ 
ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกระดับ   



  ข้อ  ๑๔    กรณีอ่ืน ๆ  ที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ส านักงาน  ก.จ. และองค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดอาจร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการเพ่ิมเติมตามลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติงาน            
และอ่ืน ๆ  ได้ 

 


