
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล  

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

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2563 ลงวันที่  13  
พฤษภาคม  2563  โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ฉบับใหม่ บังคับใช้ตั้งแต่  1 เมษายน  2563 
เป็นต้นไป  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บั นลื อ  บ รรลุ ตามวัตถุป ระสงค์   จึ งป ระกาศหลั ก เกณ ฑ์ และวิ ธี ก ารประ เมิน ผลการปฏิ บั ติ งาน  
ของพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนต าบล  

2. ประกาศนี้บังคับใช้ในการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564 

3. ประกาศนี้บังคับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ  โดยให้ใช้แบบตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลก าหนด และมีรายละเอียดการประเมินดังนี้ 

3.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  
3.1 .1  ให้ค านึ งถึ งระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management)   

โดยผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน และสามารถวัดผลและประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลต้องมีหลักฐาน ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม มีองค์ประกอบการประเมิน
และสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการ 
ใช้ทรัพยากรแล้วแต่กรณี  (พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน ก าหนด ร้อยละ 50)  

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน  (พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในระหว่าง
การทดลองงาน ก าหนด ร้อยละ 50) 

3.1.2 หลักเกณฑ์... 
 



 
 
 

-2- 
 

 
3.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ

ราชการหรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมิน

กับผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวชี้วัด  
ผลการปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย ให้ก าหนดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง ส าหรับพนักงาน 
ส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้น โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์ หรือข้อเสนอ 
ในการพัฒนางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าวมาก าหนดเป็นองค์ประกอบ  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอ  
ในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

 (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวน
สมรรถนะท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทุกประเภทต าแหน่งให้ก าหนด สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
สายประเภทวิชาการและทั่วไป ให้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงานจ านวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ และ 
สายงานประเภทบริหารท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น ก าหนดสมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 

3.1.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระยาบันลือ  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และ 
ต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับดังนี้ 

(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
(3) ระดับด ีต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ70 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

             ประกาศ  ณ  วันที่  30   กันยายน   พ.ศ.2563 

                                           
                   (นายวีระชัย  กุลสวัสดิ์) 

                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

(ส าหรับต าแหน่งประเภทวชิาการและทั่วไป) 
 

รอบการประเมนิ   คร้ังที ่1  วนัที ่1 ตุลาคม 25.... ถึง วนัที ่31 มนีาคม 25...... 
  คร้ังที ่2  วนัที ่1 เมษายน 25..... ถึง วนัที ่30 กนัยายน 25..... 
 

ผู้รับการประเมนิ 

เลขประจ ำตวัประชำชน...................................... ช่ือ – นำมสกลุ..................................................... ต ำแหน่ง............................................................... 

ต ำแหน่งประเภท................................................ ระดบั................................................................... เลขท่ีต ำแหน่ง...................................................... 

งำน..................................................................... ส่วน/ฝ่ำย.............................................................. ส ำ.นกั/กอง......................................................... 

ผู้ประเมนิ 

เลขประจ ำตวัประชำชน........................................ ช่ือ – นำมสกลุ....................................................... ต ำแหน่ง............................................................... 

ต ำแหน่งประเภท.............................................. ระดบั..................................................................... ส ำนกั/กอง............................................................. 



หมายเหตุ   1. ในกรณีมีขำ้รำชกำรหรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บกำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งหรือระดบัสูงข้ึน ใหน้ ำวสิยัทศันห์รือขอ้เสนอในกำรพฒันำงำนมำก ำหนดเป็นกำร
ประเมินผลสมัฤทธ์ิของงำนในรอบกำรประเมินคร้ังนั้น และคร้ังถดัไปจนกวำ่จะไดผ้ลส ำเร็จตำมตวัช้ีวดัท่ีเสนอในวสิยัทศันห์รือขอ้เสนอ 

                2. กรณีช่อง “ผลส ำเร็จของงำน” หรือช่อง “ตวัช้ีวดั” หำกไม่สำมำรถกรอกรำยละเอียดไดพ้อ อำจจท ำเป็นหลกัฐำนแนบทำ้ยประเมินได ้

 
 

 

1.1 ก่อนเร่ิมรอบการประเมนิ 

ล าดบั
ที ่

ผลสัมฤทธ์ิของงาน ตวัช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ระดบัคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

(A) (B) (C) 1 2 3 4 5 
         

         

         

 รวม 70 - - - - - 

 
 

ส่วนที ่1 การประเมนิผลสัมฤทธ์ิของงาน (ร้อยละ 70) 



1.2 หลงัส้ินรอบการประเมนิ 
ล ำดบั
ตวัช้ีวดั 

กำรประเมินตนเอง ผลกำรประเมินของผู ้
ประเมิน 

(ระดบัคะแนน) 
(H) 

คะแนนท่ีได ้
(I) = (C) x (H) 

      5 
ผลกำรด ำเนินกำร 
ท่ีส ำเร็จตำมตวัช้ีวดั 

(E) 

หลกัฐำน/ตวับ่งช้ี 
ควำมส ำเร็จ 

(F) 

ผลกำรประเมิน 
(ระดบัคะแนน) 

(G) 
      

      

      

   - -  



หมำยเหตุ  หลกัฐำน/ตวับ่งช้ีควำมส ำเร็จ หมำยถึง หลกัฐำน/เอกสำรท่ีแสดงยนืยนัต่อผูป้ระเมินวำ่ ผลสมัฤทธ์ิของงำนส ำเร็จอยูใ่นระดบัคะแนนและค่ำเป้ำหมำยใด 
    ส่วนที ่2 การประเมนิสมรรถนะ (ร้อยละ 30) 

 

สมรรถนะ 
(A) 

น ้ำหนกั 
(ร้อยละ) 
(B) 

ระดบัท่ี
คำดหวงัตำม
มำตรฐำน
ก ำหนด
ต ำแหน่ง 
(C) 

ระดบัสมรรถนะท่ีคน้พบ เม่ือเทียบกบัพจนำนุกรมสมรรถนะ 
ผลกำร

ประเมินของผู ้
ประเมิน 
(ระดบั) 
(F) 

คะแนนท่ีได้
ตำมตำรำง
เปรียบเทียบ 

(G) 

 
 

ผลคะแนนท่ีได ้
(H) = (B) x 

(G) 
        5 

กำรประเมินตนเอง  

หลกัฐำน/ตวับ่งช้ีควำมส ำเร็จ 
(D) 

ผลกำร
ประเมิน 
(E) 

สมรรถนะหลกั        
1. กำรมุ่งผลสมัฤทธ์ิ        

   2. กำรยดึมัน่ในควำมถูกตอ้งและจริยธรรม        
   3. ควำมเขำ้ใจในองคก์รและระบบงำน        
   4.กำรบริกำรเป็นเลิศ        
   5. กำรท ำงำนเป็นทีม        
สมรรถนะประจ ำสำยงำน        
   1. ……………………………………...............        
   2. ……………………………………………….        

   3. .........................................................        

   4. ............................................................        

รวม 30 - - - - -  



ส่วนที ่3 ข้อตกลงการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 
  
 ขอ้ตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนฉบบัน้ีจดัท ำข้ึน ระหวำ่ง ........................................................................ต  ำแหน่ง...................................................... 
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวำ่ ผูรั้บกำรประเมิน กบั .............................................................ต  ำแหน่ง.......................................ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวำ่ ผูป้ระเมิน 
 ผูป้ระเมิน และผูรั้บกำรประเมิน ไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกนัก ำหนดกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 กำรประเมินผลสมัฤทธ์ิของงำน และส่วนท่ี 2 กำรประเมินสมรรถนะ เพ่ือ
ใชส้ ำหรับประเมินผลกำรปฏิบติังำนในรอบกำรประเมิน คร้ังท่ี..... ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........โดยผูรั้บกำรประเมินขอให้ขอ้ตกลงวำ่ จะมุ่งมัน่ปฏิบติังำนใหเ้กิดผลงำนท่ีดีตำมเป้ำหมำย และเกิด
ประโยชน์แก่ประชำชนหรือทำงรำชกำรตำมท่ีไดต้กลงไว ้และผูป้ระเมินขอใหข้อ้ตกลงวำ่ ยินดีให้ค  ำแนะน ำ ค  ำปรึกษำในกำรปฏิบติังำนแก่ผูรั้บกำรประเมิน และจะประเมินผล กำรปฏิบติังำนดว้ย
ควำมเป็นธรรม โปร่งใสตำมท่ีไดต้กลงกนัไว ้โดยทั้งสองฝ่ำยไดรั้บทรำบขอ้ตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนร่วมกนัแลว้ จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 
 

ลงช่ือ.....................................................(ผูรั้บกำรประเมิน)          ลงช่ือ........................................................(ผูป้ระเมิน)               
          (…………...............................………)                                                               (.....................................................)                    
  ต  ำแหน่ง...............................................                                                               ต  ำแหน่ง.................................................                    
              วนัท่ี...........................                                                                                              วนัท่ี................................. 

 

ส่วนที ่4 สรุปผลการประเมนิ 
 
4.1 ผลกำรประเมินตนเอง ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ไดป้ระเมินตนเองตำมเอกสำรหรือหลกัฐำน/ตวับ่งช้ีควำมส ำเร็จท่ีมีอยูจ่ริง  
  

(ลงช่ือ).......................................................ผูรั้บกำรประเมิน 
                 (.......................................................) 
       ต  ำแหน่ง...................................................... 
                 วนัท่ี............................................. 



4.2 ผลการประเมนิของผู้ประเมนิ  

รำยกำร 
คะแนนเตม็ 
(ร้อยละ) 

ผลกำรประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดบัผลกำรประเมิน 

1. ผลสมัฤทธ์ิของงำน 70 
      ดีเด่น              ตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

     ดีมำก              ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
     ดี                   ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 

     พอใจ              ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 

     ตอ้งปรับปรุง      ต  ่ำกวำ่ร้อยละ 60 

2. กำรประเมินสมรรถนะ 30  

รวม 100 
 

 
(ลงช่ือ).......................................................ผูป้ระเมิน 

(.......................................................) 
ต ำแหน่ง...................................................... 

วนัท่ี.............................................. 
 

ส่วนที ่5 แผนพฒันาการปฏิบตัริาชการ 
 

ผลสมัฤทธ์ิของงำนหรือสมรรถนะท่ีเลือก
พฒันำ 
(ก) 

วธีิกำรพฒันำ 
 

(ข) 

ช่วงเวลำและระยะเวลำ 
กำรพฒันำ 

(ค) 

วธีิกำรวดัผลในกำรพฒันำ 
 

(ง) 
    



ส่วนที ่6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมนิ 
 

❑ ไดแ้จง้ผลกำรประเมินใหท้รำบแลว้ 
 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................................  
(.........................................................) 

ต ำแหน่ง.........................................................   ผูป้ระเมิน 
วนัท่ี................................. 

❑ ไดรั้บทรำบผลกำรประเมินแลว้ 
 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................... 
(.........................................................) 

ต ำแหน่ง............................................................... 
ผูรั้บกำรประเมิน 

วนัท่ี................................. 

 ❑ ไดแ้จง้ผลกำรประเมินแลว้เม่ือวนัท่ี........................  
      แต่ผูรั้บกำรประเมินไม่ยนิยอมลงนำมรับทรำบ    
      โดยมี..........................................เป็นพยำน  
 

ลงช่ือ......................................................... 
(.........................................................) 

ต ำแหน่ง........................................................................ 
พยำน 

วนัท่ี................................. 
 

 

ส่วนที ่7 ความเห็นของผู้บงัคบับญัชาเหนือขึน้ไป  (ถ้าม)ี 
 

❑เห็นชอบกบัผลคะแนนของผูป้ระเมิน  
❑ มีควำมเห็นแตกต่ำง ดงัน้ี 1. ผลสมัฤทธ์ิของงำน ควรไดค้ะแนนร้อยละ......................... เหตุผล..................................................................................................... 

2. สมรรถนะ           ควรไดค้ะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................  
              รวมคะแนนท่ีควรไดค้ร้ังน้ีร้อยละ..........................  
 

ลงช่ือ.................................................................... 
(...................................................................) 

ต ำแหน่ง.................................................................... 
วนัท่ี................................. 



ส่วนที ่8 ความเห็นของคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏิบตังิานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

❑ เห็นชอบกบัผลคะแนนของ  ผูป้ระเมิน ตำมส่วนท่ี 4   หรือ  ผูบ้งัคบับญัชำเหนือข้ึนไป ตำมส่วนท่ี 7  
❑ มีควำมเห็นแตกต่ำง ดงัน้ี  1. ผลสมัฤทธ์ิของงำน ควรไดค้ะแนนร้อยละ......................... เหตุผล................................................................................................... 
                                     2. สมรรถนะ           ควรไดค้ะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................    
                                                   รวมคะแนนท่ีควรไดค้ร้ังน้ีร้อยละ.........................  
 

ลงช่ือ..................................................................... 
(...................................................................) 
ต ำแหน่ง ปลดั อบจ./ปลดัเทศบำล/ปลดั อบต. 

ประธำนกรรมกำรกลัน่กรองกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนฯ 
วนัท่ี.......................................................... 

 

ส่วนที ่9 ผลการพจิารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 
 

❑ เห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลัน่กรองกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของขำ้รำชกำรหรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 
❑ มีควำมเห็นแตกต่ำง ดงัน้ี  1. ผลสมัฤทธ์ิของงำน ควรไดค้ะแนนร้อยละ......................... เหตุผล................................................................................................... 
                                     2. สมรรถนะ           ควรไดค้ะแนนร้อยละ......................... เหตุผล...................................................................................................    
                                                   รวมคะแนนท่ีควรไดค้ร้ังน้ีร้อยละ.........................  

ลงช่ือ..................................................................... 
(...................................................................) 

ต ำแหน่ง นำยก อบจ./นำยกเทศมนตรี/นำยก อบต. 
วนัท่ี....................................................... 



 
 
 
 


