
                                              

     

  
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2563 

                            
 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 44) พ.ศ. 2558 
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต าแหน่งประเภท
ท่ัวไป และประเภทวิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น และเพื่อให้มีความชัดเจน ครบถ้วน เป็นรูปธรรม 
ประกอบกับ เพื่อเป็นการรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในรูปแบบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ในการประชุม 
ครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 52) พ.ศ. 2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 299 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ฉบับท่ี 44) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 299 การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ ผู้ประเมินตามข้อ 304 มีหน้าท่ี ประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเล่ือนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี การเล่ือนหรือแต่งต้ัง การย้าย 
การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็น 
การสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)  
ท่ีเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม” 

 
 
 

/ข้อ 4... 
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ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 300 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ฉบับท่ี 44) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 300 การประเมินผลการปฏิบั ติงานให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด  
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน และตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีชัดเจน” 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 301 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ฉบับท่ี 44) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 301 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ  70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 

ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาท่ีก าหนด หรือการประหยัด 
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี  

ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง 
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น  

โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว 
มาก าหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่า  
จะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดท่ีเสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมิน  
จากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
ได้แก่ 

กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 4 สมรรถนะ 

กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภทท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 

กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีบรรจุใหม่หรือ 
อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการประเมิน  
ผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วน
คะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50” 

6 ให้ยกเลิกความในข้อ 304 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ฉบับท่ี 44) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน .............................................  
   “ข้อ 304 ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อ านวยการส านัก

ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 
(3) ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะ

เทียบเท่าส านักหรือกอง ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีอยู่ในสังกัดบังคับบัญชา 
 

/กรณี ... 
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กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (1) ปฏิบัติหน้าท่ีให้ผู้ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดเป็นผู้ประเมิน 
กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการ  

แทนผู้ประเมิน  
 กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายก  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นท่ีไปช่วยราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอข้อมูลและความเห็นการประเมินผล  
การปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด 
 กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โอนหรือย้ายหลังวันท่ี 1 มีนาคม หรือวันท่ี 1 กันยายน 
ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดเดิมเป็น ผู้ประเมินผลการปฏิบั ติงาน  
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นท่ีเป็นต้นสังกัดใหม่ 
เพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ 299” 
 ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 305 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ฉบับท่ี 44) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 305 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด าเนินการ
ตามข้ันตอน และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 
 (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าท่ีก าหนดและจัดท าข้อตกลง
ร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวช้ีวัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานต าแหน่ง  
และระดับ รวมทั้ง ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ าหนัก และระดับท่ีคาดหวัง 
 ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวช้ีวัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง  
เป็นหลักก่อน ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวช้ีวัดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีท่ีเหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม หรืออาจก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการและระดับรายบุคคล 
 (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าท่ี ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีได้จัดท าไว้กับ 
ผู้รับการประเมิน 
 กรณีมีการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปล่ียนต าแหน่ง  
หรือมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปล่ียนข้อตกลง  
ผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปล่ียนแปลงข้อตกลง 
 (4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า หรือช้ีแจงให้แก่ผู้รับ  
การประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
และเมื่ อ ส้ินรอบการประเมิน ให้ ผู้รับการประเมินแสดงหลัก ฐานความส าเร็จของงาน ต่อ ผู้ประเมิน 
โดยท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และคะแนนท่ีได้รับ ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  
หรือสมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงาน 

/(5) ในการ... 
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 (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ 304 แจ้งผลการประเมิน  
ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ี  
ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด 
อย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
 (6) ให้ ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ช้ันหนึ่ ง (ถ้ามี ) จัดส่ง  
ผลการประเมินผลการปฏิบั ติ งานของข้ าราชการองค์การบริหาร ส่วน จังหวัดในหน่ วยงานของตน  
เสนอต่อคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนน าเสนอ  
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา 
 (7) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศรายช่ือข้า ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และ  
สร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น”  
 ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 307 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ฉบับท่ี 44) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “307 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าท่ีพิจารณากล่ันกรองผลคะแนนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบหลักฐานหรือตัวช้ีวัดท่ีจัดท าไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ  
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภทต าแหน่ง 
และระดับต าแหน่ง ประกอบด้วย 
 (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
 (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง จ านวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการ 
 (3) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ี จ านวนหนึ่ งคน  
เป็นเลขานุการ 
 ท้ังนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณ ากล่ันกรอง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระดับส านักหรือกอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ  
อย่างอื่นในองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยก็ได้” 
 

 
 

 
 




