
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลบ้านหลวง 

(รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 – 2/2565) 
.............................................................................. 

ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 กำหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตำบล จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบ 
โดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน นั้น 
  ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลบ้านหลวง เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
บ้านหลวง  ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(1 ตุลาคม 25๖4 – 30 กันยายน 2565) 

ข้อ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่  
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การให้เงินรางวัลประจำปี การพัฒนาและแก้ไขการปฏิบัติงาน  
การแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเป็น
การเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบลและปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การประเมินผลการปฏิบัต ิงาน ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ที่เชื ่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและ
ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัดทำ
การประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอคำปรึกษาด้วย 

ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต. กำหนด 

ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

   (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่กำหนด และความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน กำหนด ร้อยละ 50) 

/(2) พฤติกรรม 
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   (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก
ตามที ่ ก.อบต. กำหนด และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที ่ ก.อบต. กำหนด  
อย่างน้อย 3 สมรรถนะ (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน กำหนด ร้อยละ 50) 

ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัต ิงาน ให้ดำเนินการประเมินปีละ 2 ครั ้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ 

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

ข้อ 7 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง นำผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้อง
ปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์แต่ละระดับมีช่วงคะแนนผลการประเมิน  ดังนี้ 
   ระดับดีเด่น  (ร้อยละ  90  ขึ้นไป) 
   ระดับดีมาก  (ร้อยละ  80  แต่ไม่ถึงร้อยละ  90) 
   ระดับด ี   (ร้อยละ  70  แต่ไม่ถึงร้อยละ  80) 
   ระดับพอใช้  (ร้อยละ  60  แต่ไม่ถึงร้อยละ  70) 
   ระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ  60) 

ข้อ 8 ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ได้แก่ 
(1) นายกองค์การบริการส่วนตำบล สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง      
(3) ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

สำนักหรือกอง  สำหรับพนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในบังคับบัญชา   
ในกรณทีี่เป็นการประเมินพนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือ 

ปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
แล้วแต่กรณีเป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน 

ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนตำบลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1  มีนาคม 
หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่   
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ข้อ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ให้ดำเนินการตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

 
 
 

/(1) ก่อนเริ่มรอบ 
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(1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้แจ้งหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  

(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินและผู้เข้ารับการประเมิน
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
   การกำหนดตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณี
ที่ไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสม
แทนหรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามแบบท่ี ก.อบต. กำหนด 

(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้รับการประเมิน 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้าย
เปลี่ยนตำแหน่ง หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู ้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยน
ข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลง
ข้อตกลง 

(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน ให้คำปรึกษาแนะนำ 
ผู้รับการประเมินเพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงาน และเมื่อสิ้นสุดรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้เข้ารับการประเมิน ร่วมกันทำการ
วิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความจำเป็นในการพัฒนา
เป็นรายบุคคลด้วย 

(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณี  
ที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินให้พนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยหนึ่งคน  
ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว 

(6) ให้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก
ชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ก่อนนำเสนอต่อนายกองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลบ้านหลวง 

(7) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประกาศรายชื ่อพนักงาน 
ส่วนตำบล ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย
และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ให้จัดลำดับผลการประเมินเรียงลำดับ
จากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง ไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินตามระดับดังกล่าว ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ครั้งที่ 2 

 
 

 
 

/ข้อ 10 ผลการ 



-4- 
 

  ข้อ 10 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลให้ผู ้บังคับบัญชานำไปใช้
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่ การเลื่อนข้ันเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ การให้เงินรางวัลประจำปี การพัฒนาและแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งข้าราชการ การให้
ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ  
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  ข้อ 11 การจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสำเร็จของงานและพฤติกรรม  
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน ดังนี้  
   (1) ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสำเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ที่สำนัก กอง หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกองที่ผู ้นั้ นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อย 2 รอบ 
การประเมิน 
   (2) ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือ
จัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 

  ข้อ 12 แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้ 

     ประกาศ  ณ  วันที่   16   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 

         

                                                                   (นายธนพัฒน์ แย้มคงเมือง) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 

ลงวันที่  16  กันยายน  2564 
--------------------- 

1. การกำหนดจำนวนและน้ำหนัก  ของพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
กำหนดจำนวนและน้ำหนัก  ในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  โดยแบ่ง 

ตามประเภทตำแหน่งและระดับ  จำนวน  4  กลุ่ม  คือ 
1.1 กลุ่มพนักงานส่วนตำบล ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน  

และสมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน โดยกำหนดให้สมรรถนะแต่ละตัวมีน้ำหนัก  ดังนี้ 
  สมรรถนะหลัก      น้ำหนัก 

(1)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ร้อยละ  3 
(2)  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ร้อยละ  3 
(3)  การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ร้อยละ  3 
(4)  การบริการเป็นเลิศ     ร้อยละ  3 
(5)  การทำงานเป็นทีม     ร้อยละ  3 
สมรรถนะประจำสายงาน 
สมรรถนะประจำสายงาน จำนวน 3 สมรรถนะ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.อบต. 

กำหนด ให้กำหนดน้ำหนักร้อยละ 5 ทุกสมรรถนะ 

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ให้กำหนดสมรรถนะ แต่ละตัวมีน้ำหนัก ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก      น้ำหนัก 
(1)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ร้อยละ  6 
(2)  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ร้อยละ  5 
(3)  การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ร้อยละ  5 
(4)  การบริการเป็นเลิศ     ร้อยละ  5 
(5)  การทำงานเป็นทีม     ร้อยละ  5 
สมรรถนะประจำสายงาน 
สมรรถนะประจำสายงาน  จำนวน 3 สมรรถนะ  ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.อบต. 

กำหนด ให้กำหนดน้ำหนักร้อยละ 8 ทุกสมรรถนะ 

1.2 กลุ่มพนักงานส่วนตำบล ประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน 
สมรรถนะหลัก  5  ด้าน  และสมรรถนะประจำผู้บริหาร  4  ด้าน 

สมรรถนะหลัก      น้ำหนัก 
(1)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ร้อยละ  2 
(2)  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ร้อยละ  2 
(3)  การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ร้อยละ  2 
(4)  การบริการเป็นเลิศ     ร้อยละ  2 
(5)  การทำงานเป็นทีม     ร้อยละ  2 



 
/สมรรถนะ 
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สมรรถนะประจำผู้บริหาร    น้ำหนัก 
(1)  การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง   ร้อยละ  5 
(2)  ความสามารถในการเป็นผู้นำ    ร้อยละ  5 
(3)  ความสามารถในการพัฒนาคน   ร้อยละ  5 
(4)  การคิดเชิงกลยุทธ์     ร้อยละ  5 

2. มาตรฐานระดับสมรรถนะ 
ระดับสมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจำผู้บริหาร  สมรรถนะประจำสายงาน  สมรรถนะตาม 

สายงานที่คาดหวัง/ต้องการ  แยกตามประเภทตำแหน่งและระดับ  ดังนี้ 
พนักงานส่วนตำบล 

(1) สมรรถนะหลัก 
ระดับสมรรถนะ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ 

ท้องถ่ิน 
ประเภทบริหาร 

ท้องถ่ิน 
ระดับ  5 ตามท่ีกำหนดใน

มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละ

ตำแหน่ง 

ตามท่ีกำหนดใน
มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละ

ตำแหน่ง 

  
ระดับ  4  ระดับสูง 
ระดับ  3 ระดับสูง ระดับกลาง 
ระดับ  2 ระดับกลาง ระดับต้น 
ระดับ  1 ระดับต้น  

 

(2) สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
ระดับสมรรถนะ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถ่ิน 
ระดับ  5   
ระดับ  4  ระดับสูง 
ระดับ  3 ระดับสูง ระดับกลาง 
ระดับ  2 ระดับกลาง ระดับต้น 
ระดับ  1 ระดับต้น  

 

(3) สมรรถนะประจำสายงาน 
ระดับสมรรถนะ ประเภทั่วไป ประเภทวิชาการ 
ระดับ  5   

ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ของแต่ละตำแหน่ง 

ระดับ  4  
ระดับ  3  
ระดับ  2 ชำนาญงาน/อาวุโส 
ระดับ  1 ปฏิบัติงาน 

 

------------------------------ 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลบ้านหลวง 

(รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 – 2/2565) 
.............................................................................. 

ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 กำหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตำบล จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบ 
โดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน นั้น 
  ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลบ้านหลวง เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
บ้านหลวง  ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(1 ตุลาคม 25๖4 – 30 กันยายน 2565) 

ข้อ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่  
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การให้เงินรางวัลประจำปี การพัฒนาและแก้ไขการปฏิบัติงาน  
การแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเป็น
การเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบลและปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การประเมินผลการปฏิบัต ิงาน ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ที่เชื ่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและ
ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัดทำ
การประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอคำปรึกษาด้วย 

ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต. กำหนด 

ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

-สำเนาคู่ฉบับ- 



   (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่กำหนด และความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน กำหนด ร้อยละ 50) 

/(2) พฤติกรรม 
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   (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก
ตามที ่ ก.อบต. กำหนด และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที ่ ก.อบต. กำหนด  
อย่างน้อย 3 สมรรถนะ (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน กำหนด ร้อยละ 50) 

ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัต ิงาน ให้ดำเนินการประเมินปีละ 2 ครั ้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ 

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

ข้อ 7 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง นำผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้อง
ปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์แต่ละระดับมีช่วงคะแนนผลการประเมิน  ดังนี้ 
   ระดับดีเด่น  (ร้อยละ  90  ขึ้นไป) 
   ระดับดีมาก  (ร้อยละ  80  แต่ไม่ถึงร้อยละ  90) 
   ระดับด ี   (ร้อยละ  70  แต่ไม่ถึงร้อยละ  80) 
   ระดับพอใช้  (ร้อยละ  60  แต่ไม่ถึงร้อยละ  70) 
   ระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ  60) 

ข้อ 8 ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ได้แก่ 
(2) นายกองค์การบริการส่วนตำบล สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง      
(3) ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

สำนักหรือกอง  สำหรับพนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในบังคับบัญชา   
ในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือ 

ปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
แล้วแต่กรณีเป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน 

ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนตำบลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1  มีนาคม 
หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติ งานของข้าราชการผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่  
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ข้อ  9  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ให้ดำเนินการตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
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(1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้แจ้งหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  

(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินและผู้เข้ารับการประเมิน
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
   การกำหนดตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณี
ที่ไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสม
แทนหรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามแบบท่ี ก.อบต. กำหนด 

(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้รับการประเมิน 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้าย
เปลี่ยนตำแหน่ง หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู ้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยน
ข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลง
ข้อตกลง 

(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน ให้คำปรึกษาแนะนำ 
ผู้รับการประเมินเพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ  
ในการปฏิบัติงาน และเมื่อสิ้นสุดรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้เข้ารับการประเมิน ร่วมกันทำการ
วิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความจำเป็นในการพัฒนา
เป็นรายบุคคลด้วย 

(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณี  
ที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินให้พนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยหนึ่งคน  
ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว 

(6) ให้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก
ชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ก่อนนำเสนอต่อนายกองค์ การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านหลวง 

(7) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประกาศรายชื ่อพนักงาน  
ส่วนตำบล ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย
และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ให้จัดลำดับผลการประเมินเรียงลำดับ
จากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง ไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจ ารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินตามระดับดังกล่าว ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ครั้งที่ 2 
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  ข้อ 10 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลให้ผู ้บังคับบัญชานำไปใช้
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่ การเลื่อนข้ันเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ การให้เงินรางวัลประจำปี การพัฒนาและแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งข้าราชการ การให้
ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง แรงจูงใจ  
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  ข้อ 11 การจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสำเร็จของงานและพฤติกรรม  
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน ดังนี้  
   (1) ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสำเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ที่สำนัก กอง หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกองที่ผู ้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อย 2 รอบ  
การประเมิน 
   (2) ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรื อ
จัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 

  ข้อ 12 แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้ 

     ประกาศ  ณ  วันที่   16   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 

 

 

                                                                   (นายธนพัฒน์ แย้มคงเมือง) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 

ลงวันที่  16  กันยายน  2564 
--------------------- 

1. การกำหนดจำนวนและน้ำหนัก  ของพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

กำหนดจำนวนและน้ำหนัก  ในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  โดยแบ่ง 
ตามประเภทตำแหน่งและระดับ  จำนวน  4  กลุ่ม  คือ 

1.1 กลุ่มพนักงานส่วนตำบล ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน  

และสมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน โดยกำหนดให้สมรรถนะแต่ละตัวมีน้ำหนัก  ดังนี้ 
  สมรรถนะหลัก      น้ำหนัก 

(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ร้อยละ  3 
(2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ร้อยละ  3 
(3) การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ร้อยละ  3 
(4) การบริการเป็นเลิศ     ร้อยละ  3 
(5) การทำงานเป็นทีม     ร้อยละ  3 
สมรรถนะประจำสายงาน 
สมรรถนะประจำสายงาน จำนวน 3 สมรรถนะ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.อบต. 

กำหนด ให้กำหนดน้ำหนักร้อยละ 5 ทุกสมรรถนะ 

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ให้กำหนดสมรรถนะ แต่ละตัวมีน้ำหนัก ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก      น้ำหนัก 
(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ร้อยละ  6 
(2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ร้อยละ  5 
(3) การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ร้อยละ  5 
(4) การบริการเป็นเลิศ     ร้อยละ  5 
(5) การทำงานเป็นทีม     ร้อยละ  5 
สมรรถนะประจำสายงาน 
สมรรถนะประจำสายงาน  จำนวน 3 สมรรถนะ  ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.อบต. 

กำหนด ให้กำหนดน้ำหนักร้อยละ 8 ทุกสมรรถนะ 

1.2 กลุ่มพนักงานส่วนตำบล ประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน 

สมรรถนะหลัก  5  ด้าน  และสมรรถนะประจำผู้บริหาร  4  ด้าน 
สมรรถนะหลัก      น้ำหนัก 

........................................ผู้ร่าง/ผู้พมิพ ์ 

..............................ทาน/เจ้าของเร่ือง  

..................................................ผู้ตรวจ  



(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ร้อยละ  2 
(2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ร้อยละ  2 
(3) การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ร้อยละ  2 
(4) การบริการเป็นเลิศ     ร้อยละ  2 
(5) การทำงานเป็นทีม     ร้อยละ  2 
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สมรรถนะประจำผู้บริหาร    น้ำหนัก 
(1) การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง   ร้อยละ  5 
(2) ความสามารถในการเป็นผู้นำ    ร้อยละ  5 
(3) ความสามารถในการพัฒนาคน    ร้อยละ  5 
(4) การคิดเชิงกลยุทธ์     ร้อยละ  5 

2. มาตรฐานระดับสมรรถนะ 

ระดับสมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจำผู้บริหาร  สมรรถนะประจำสายงาน  สมรรถนะตาม 
สายงานที่คาดหวัง/ต้องการ  แยกตามประเภทตำแหน่งและระดับ  ดังนี้ 

พนักงานส่วนตำบล 

(1) สมรรถนะหลัก 

ระดับสมรรถนะ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ 
ท้องถ่ิน 

ประเภทบริหาร 
ท้องถ่ิน 

ระดับ  5 ตามท่ีกำหนดใน
มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละ

ตำแหน่ง 

ตามท่ีกำหนดใน
มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละ

ตำแหน่ง 

  
ระดับ  4  ระดับสูง 
ระดับ  3 ระดับสูง ระดับกลาง 
ระดับ  2 ระดับกลาง ระดับต้น 
ระดับ  1 ระดับต้น  

 

(2) สมรรถนะประจำผู้บริหาร 

ระดับสมรรถนะ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถ่ิน 
ระดับ  5   
ระดับ  4  ระดับสูง 
ระดับ  3 ระดับสูง ระดับกลาง 
ระดับ  2 ระดับกลาง ระดับต้น 
ระดับ  1 ระดับต้น  

 

(3) สมรรถนะประจำสายงาน 

ระดับสมรรถนะ ประเภทั่วไป ประเภทวิชาการ 
ระดับ  5   

ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ของแต่ละตำแหน่ง 

ระดับ  4  
ระดับ  3  
ระดับ  2 ชำนาญงาน/อาวุโส 
ระดับ  1 ปฏิบัติงาน 

 



------------------------------ 

. 


