
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ ์   
เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวธิีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

    โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  ได้กำหนดประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  พ.ศ.2558  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 66)  พ.ศ.๒๕๖๓  ได้
กำหนดให้ภายในเดือนกันยายนของทุกปีให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปใีห้กับพนักงานส่วนตำบลได้รับทราบโดยทั่วกัน 

 

       อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๑๑  (๑)  ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล     
พ.ศ.2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๖๓ 
และ ข้อ  298 - 303  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  พ.ศ.2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตำบล  (ฉบับที่ 66)  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตำบล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ดังต่อไปนี ้
 

๑. การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้นำหลักเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 66) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กำหนด โดยยึดหลักการของระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) 

 

๒. ให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนซึ่งเป็นผู้รับการประเมิน ดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบลกำหนด เสนอต่อผู้ประเมิน 

 

          3.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลให้ดำเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
     (1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
     (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ กำหนดและจัดทำ 
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ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความสำเร็จ หรือกำหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะ
งาน ตำแหน่งและระดับ รวมทั้ง กำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ำหนัก และ
ระดับที่คาดหวัง  สำหรับ  การกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง 
เป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหน่ึง หรือ 
หลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม หรืออาจกำหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับ
รายบุคคล  
       (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมิน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้
จัดทำไว้กับผู้รับการประเมิน 
      กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง 
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
        (4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือชี้แจงให้แก่ 
ผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความสำเร็จของงานต่อผู้ประเมิน โดย
ทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับ สำหรับ  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 
      (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติ งานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมิน แจ้งผลการประเมิน               
ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  
            กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วน
ตำบลอย่างน้อยหน่ึงคน   ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
        (6) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณา 
     (7) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล  ผู้มีผลการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 
 

4. การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้พนักงานส่วนตำบลดำเนินการ และ
กำหนดองค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

4.1 ส่วนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อ ๑.๑ ของแบบประเมินผลฯ ให้ผู้ประเมิน 
และผู้รับการประเมิน ร่วมกันกำหนดและจัดทำข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่  

 

(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงานตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กำหนด หรือ
การประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี ให้กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้งกรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือ
ระดับสูงขึ้น โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนา
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งานดังกล่าว มากำหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไป
จนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

(2) ให้กำหนดระดับคะแนน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับคะแนน ได้แก่ ระดับ ๑ คะแนน 
ระดับ ๒ คะแนน ระดับ ๓ คะแนน ระดับ ๔ คะแนน และระดับ ๕ คะแนน 

(3) ให้กำหนดค่าเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  
- ระดับ 5 คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายในระดับท้าทาย มีความยากค่อนข้างมาก 

โอกาสสำเร็จน้อยกว่าร้อยละ 50  
- ระดับ ๔ คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายที่มีความยากปานกลาง 
- ระดับ ๓ คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไป 
- ระดับ ๒ คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน 
- ระดับ ๑ คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายต่ำสุดที่รับได้ 
 

4.๒ สำหรับส่วนที่ ๑ ข้อ ๑.๒ ของแบบประเมินผลฯ ให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน 
จัดทำเมื่อสิ้นรอบการประเมินผลฯ แล้ว 

4.๓ ส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ มีค่าน้ำหนักร้อยละ 30 ใหผู้้รับการประเมินกำหนด
สมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน และแบ่งปันค่าน้ำหนัก ดังนี้ 

(๑) กรณีเป็นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น 
ใหก้ำหนดสมรรถนะสำหรับการประเมิน ได้แก่  

- สมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการทำงานเป็นทีม  

- สมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย การเป็นผู้นำในการ
เปลี่ยนแปลง ความสามารถในการเป็นผู้นำ ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธ์  

(๒) กรณีเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้กำหนดสมรรถนะ
สำหรับการประเมิน ได้แก่  

- สมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการทำงาน
เป็นทีม  

- สมรรถนะประจำสายงาน จำนวน ๓ สมรรถนะ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
(๓) กำหนดระดับที่คาดหวัง ให้กำหนดระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดของแต่ละ

สายงาน 
(๔) กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่

ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบ  ร้อยละ 50 

 

4.๔ ส่วนที่ ๓ การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อกำหนดการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน และการประเมินสมรรถนะแล้ว ให้ผู้รับการประเมิน และผู้ประเมิน ลงนามร่วมกัน ในข้อตกลง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละครั้ง เพื่อใช้สำหรับเป็นหลักฐานข้อตกลงในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

 

5. ให้ผู้รับการประเมิน และผู้ประเมิน ดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตามข้อ 4 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 
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(๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖5 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖4 
(๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๖5 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖5 
ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้แต่ละส่วนราชการรวบรวมจัดส่งให้กับกองการเจ้าหน้าที่ 

หรือส่วนราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ จัดเก็บรักษาไว้เพื่อใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานตอนสิ้น
รอบการประเมินแต่ละครั้ง 

 

6. ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น  ดีมาก ดี  พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่
ละระดับ ดังนี ้

(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 
   

7. เมื่อสิ้นรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละครั้ง ให้ งานการเจ้าหน้าที่ หรือ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่  จัดส่งแบบประเมินผลคืนให้กับแต่ละส่วนราชการ เพื่อแจกจ่าย
ให้กับผู้รับการประเมินนำไปประเมินผลตนเอง พร้อมกับแสดงหลักฐานตัวบ่งชี้ความสำเร็จต่อผู้ประเมิน
ของตน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลฯ ของผู้ประเมิน โดยให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้  

(๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖5 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน ๒๕๖5 
(๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๖5 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๖5 

 

8. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้ 
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สำหรับ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  สำหรับ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้อำนวยการ

สำนักผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง 
(3) ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ 

เทียบเท่าสำนักหรือกอง สำหรับ  พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชา  
ใหผู้้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้รับการประเมิน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา

และเสนอความเห็นเกี่ยวกับคะแนนของผู้รับการประเมินในแต่ละครั้ง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก่อน
นำเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลฯ พิจารณาต่อไป 

 

9. ใหค้ณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลฯ  ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ประชุมพิจารณากลั่นกรอง
ผลคะแนนการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบหลักฐาน  หรือตัวชี้วัดที่จัดทำไว้  และเสนอความเห็นเกี่ยวกับคะแนนของ
ผู้รับการประเมินแต่ละคน  แล้วรวบรวมความเห็นเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาต่อไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   3  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
           ประณีย์  เสาะสิทธิ์ 
                                                       (นายประณีย์  เสาะสิทธิ์) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์   


