
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบล  

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

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เรื่อง  หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2563 ลงวันท่ี  13  
พฤษภาคม  2563  โดยคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศหลักเกณฑ
เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ฉบับใหม บังคับใชตั้งแต  1 เมษายน  2563 
เปนตนไป  

เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  เปนไปดวยความ
เรียบรอย  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล สังกัดองคการบริหารสวนตําบลพระยา
บั นลื อ  บรรลุ ตามวัต ถุป ระสงค   จึ งป ระกาศหลั ก เกณ ฑ และวิ ธี ก ารประเมินผลการปฏิ บั ติ งาน  
ของพนักงานสวนตําบล  ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกวา ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ เรื่อง  หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานสวนตําบล  

2. ประกาศนี้บังคับใชในการประเมิน ประจําปงบประมาณ 2564 ระหวาง 1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564 

3. ประกาศนี้บังคับใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบล สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  โดยใหใชแบบตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบลกําหนด และมีรายละเอียดการประเมินดังนี้ 

3.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  
3.1 .1  ให คํานึ งถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management)   

โดยผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการบรรลุเปาหมาย โดยเชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับองคกร หนวยงาน และระดับบุคคลเขาดวยกัน และสามารถวัดผลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลตองมีหลักฐาน ตัวชี้วัดท่ีชัดเจน และเปนรูปธรรม มีองคประกอบการประเมิน
และสัดสวนคะแนน  แบงเปน 2 สวน ไดแก 

 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคาของการ 
ใชทรัพยากรแลวแตกรณี  (พนักงานสวนตําบลท่ีอยูในระหวางการทดลองงาน กําหนด รอยละ 50)  

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30 ) ประกอบดวยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานสวนตําบลท่ีอยูในระหวาง
การทดลองงาน กําหนด รอยละ 50) 

3.1.2 หลักเกณฑ... 
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3.1.2 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ

ราชการหรือสมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไป ท่ี ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ไดแก 
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมิน

กับผูรับการประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงานและคาเปาหมาย ใหกําหนดความสําเร็จไมนอยกวา 2 ผลงานตอครั้ง สําหรับพนักงาน 
สวนตําบลท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือระดับท่ีสูงข้ึน โดยมีการเสนอวิสัยทัศน หรือขอเสนอ 
ในการพัฒนางาน ใหนําวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการพัฒนางานดังกลาวมากําหนดเปนองคประกอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกวาจะไดผลสําเร็จตามตัวชี้วัดท่ีเสนอ 
ในวิสัยทัศนหรือขอเสนอ 

 (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวน
สมรรถนะท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ทุกประเภทตําแหนงใหกําหนด สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
สายประเภทวิชาการและท่ัวไป ใหกําหนดสมรรถนะประจําสายงานจํานวนไมนอยกวา 3 สมรรถนะ และ 
สายงานประเภทบริหารทองถ่ินและอํานวยการทองถ่ิน กําหนดสมรรถนะประจําผูบริหาร 4 สมรรถนะ 

3.1.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลพระยาบันลือ  ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และ 
ตองปรับปรุง  โดยมีเกณฑคะแนนแตละระดับดังนี้ 

(1) ระดับดีเดน ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90 ข้ึนไป 
(2) ระดับดีมาก ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 
(3) ระดับดี ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 
(4) ระดับพอใช ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ70 
(5) ระดบัตองปรับปรุง ตองมีชวงคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 60 
 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.2563 

                                           
                   (นายวีระชัย  กุลสวัสดิ์) 

                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 

(สําหรับตาํแหน่งประเภทวชิาการและทั่วไป) 
 

รอบการประเมนิ   คร้ังที ่1  วนัที ่1 ตุลาคม 25.... ถึง วนัที ่31 มนีาคม 25...... 

  คร้ังที ่2  วนัที ่1 เมษายน 25..... ถึง วนัที ่30 กนัยายน 25..... 
 

ผู้รับการประเมนิ 

เลขประจาํตวัประชาชน...................................... ช่ือ – นามสกลุ..................................................... ตาํแหน่ง............................................................... 

ตาํแหน่งประเภท................................................ ระดบั................................................................... เลขท่ีตาํแหน่ง...................................................... 

งาน..................................................................... ส่วน/ฝ่าย.............................................................. สาํ.นกั/กอง......................................................... 

ผู้ประเมนิ 

เลขประจาํตวัประชาชน........................................ ช่ือ – นามสกลุ....................................................... ตาํแหน่ง............................................................... 

ตาํแหน่งประเภท.............................................. ระดบั..................................................................... สาํนกั/กอง............................................................. 



หมายเหตุ   1. ในกรณีมีขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งหรือระดบัสูงข้ึน ใหน้าํวสิยัทศันห์รือขอ้เสนอในการพฒันางานมากาํหนดเป็นการ

ประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานในรอบการประเมินคร้ังนั้น และคร้ังถดัไปจนกวา่จะไดผ้ลสาํเร็จตามตวัช้ีวดัท่ีเสนอในวสิยัทศันห์รือขอ้เสนอ 

                2. กรณีช่อง “ผลสาํเร็จของงาน” หรือช่อง “ตวัช้ีวดั” หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดไดพ้อ อาจจทาํเป็นหลกัฐานแนบทา้ยประเมินได ้

 

 

 

1.1 ก่อนเร่ิมรอบการประเมนิ 

ลาํดบั

ที ่

ผลสัมฤทธ์ิของงาน ตวัช้ีวดั 
นํา้หนัก 

(ร้อยละ) 
ระดบัคะแนนและค่าเป้าหมาย (D) 

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

         

         

         

 รวม 70 - - - - - 

 

 

ส่วนที ่1 การประเมนิผลสัมฤทธ์ิของงาน (ร้อยละ 70) 



1.2 หลงัส้ินรอบการประเมนิ 
ลาํดบั

ตวัช้ีวดั 
การประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู ้

ประเมิน 
(ระดบัคะแนน) 

(H) 

คะแนนท่ีได ้

(I) = (C) x (H) 

      5 

ผลการดาํเนินการ 
ท่ีสาํเร็จตามตวัช้ีวดั 

(E) 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
ความสาํเร็จ 

(F) 

ผลการประเมิน 

(ระดบัคะแนน) 

(G) 

      

      

      

   - -  



หมายเหตุ  หลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ หมายถึง หลกัฐาน/เอกสารท่ีแสดงยนืยนัต่อผูป้ระเมินวา่ ผลสมัฤทธ์ิของงานสาํเร็จอยูใ่นระดบัคะแนนและค่าเป้าหมายใด 

    ส่วนที ่2 การประเมนิสมรรถนะ (ร้อยละ 30) 

 

สมรรถนะ 

(A) 

นํ้ าหนกั 
(ร้อยละ) 

(B) 

ระดบัท่ี

คาดหวงัตาม

มาตรฐาน

กาํหนด

ตาํแหน่ง 

(C) 

ระดบัสมรรถนะท่ีคน้พบ เม่ือเทียบกบัพจนานุกรมสมรรถนะ 
ผลการ

ประเมินของผู ้

ประเมิน 
(ระดบั) 

(F) 

คะแนนท่ีได้

ตามตาราง

เปรียบเทียบ 

(G) 

 
 

ผลคะแนนท่ีได ้

(H) = (B) x 

(G) 

        5 

การประเมินตนเอง  

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ 

(D) 

ผลการ

ประเมิน 

(E) 

สมรรถนะหลกั        

1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ        

   2. การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม        
   3. ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน        
   4.การบริการเป็นเลิศ        
   5. การทาํงานเป็นทีม        
สมรรถนะประจาํสายงาน        

   1. ……………………………………...............        

   2. ……………………………………………….        

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

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

รวม 30 - - - - -  



ส่วนที ่3 ข้อตกลงการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

  

 ขอ้ตกลงการประเมินผลการปฏิบติังานฉบบัน้ีจดัทาํข้ึน ระหวา่ง ........................................................................ตาํแหน่ง...................................................... 

ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ ผูรั้บการประเมิน กบั .............................................................ตาํแหน่ง.......................................ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ ผูป้ระเมิน 

 ผูป้ระเมิน และผูรั้บการประเมิน ไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกนักาํหนดการประเมินผลการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 การประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน และส่วนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะ เพ่ือ

ใชส้าํหรับประเมินผลการปฏิบติังานในรอบการประเมิน คร้ังท่ี..... ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ........โดยผูรั้บการประเมินขอให้ขอ้ตกลงวา่ จะมุ่งมัน่ปฏิบติังานใหเ้กิดผลงานท่ีดีตามเป้าหมาย และเกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนหรือทางราชการตามท่ีไดต้กลงไว ้และผูป้ระเมินขอใหข้อ้ตกลงวา่ ยินดีให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาในการปฏิบติังานแก่ผูรั้บการประเมิน และจะประเมินผล การปฏิบติังานดว้ย

ความเป็นธรรม โปร่งใสตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้โดยทั้งสองฝ่ายไดรั้บทราบขอ้ตกลงการประเมินผลการปฏิบติังานร่วมกนัแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

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

          (…………...............................………)                                                               (.....................................................)                    

  ตาํแหน่ง...............................................                                                               ตาํแหน่ง.................................................                    

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

 

ส่วนที ่4 สรุปผลการประเมนิ 

 

4.1 ผลการประเมินตนเอง ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ไดป้ระเมินตนเองตามเอกสารหรือหลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความสาํเร็จท่ีมีอยูจ่ริง  

  

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

                 (.......................................................) 

       ตาํแหน่ง...................................................... 

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



4.2 ผลการประเมนิของผู้ประเมนิ  

รายการ 
คะแนนเตม็ 

(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 
ระดบัผลการประเมิน 

1. ผลสมัฤทธ์ิของงาน 70 
      ดีเด่น              ตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

     ดีมาก              ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 

     ดี                   ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 

     พอใจ              ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 

     ตอ้งปรับปรุง      ต ํ่ากวา่ร้อยละ 60 

2. การประเมินสมรรถนะ 30 
 

รวม 100 
 

 

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

(.......................................................) 

ตาํแหน่ง...................................................... 

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

 

ส่วนที ่5 แผนพฒันาการปฏิบตัริาชการ 

 

ผลสมัฤทธ์ิของงานหรือสมรรถนะท่ีเลือก

พฒันา 

(ก) 

วธีิการพฒันา 

 

(ข) 

ช่วงเวลาและระยะเวลา 

การพฒันา 

(ค) 

วธีิการวดัผลในการพฒันา 

 

(ง) 

    



ส่วนที ่6 การแจ้งและรับทราบผลการประเมนิ 

 

� ไดแ้จง้ผลการประเมินใหท้ราบแลว้ 

 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................  

(.........................................................) 

ตาํแหน่ง.........................................................   ผูป้ระเมิน 

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

� ไดรั้บทราบผลการประเมินแลว้ 

 

 

 

 

ลงช่ือ......................................................... 

(.........................................................) 

ตาํแหน่ง............................................................... 

ผูรั้บการประเมิน 

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

 � ไดแ้จง้ผลการประเมินแลว้เม่ือวนัท่ี........................  

      แต่ผูรั้บการประเมินไม่ยนิยอมลงนามรับทราบ    

      โดยมี..........................................เป็นพยาน  

 

ลงช่ือ......................................................... 

(.........................................................) 

ตาํแหน่ง........................................................................ 

พยาน 

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

 

 

ส่วนที ่7 ความเห็นของผู้บงัคบับญัชาเหนือขึน้ไป  (ถ้าม)ี 

 

�เห็นชอบกบัผลคะแนนของผูป้ระเมิน  
� มีความเห็นแตกต่าง ดงัน้ี 1. ผลสมัฤทธ์ิของงาน ควรไดค้ะแนนร้อยละ......................... เหตุผล..................................................................................................... 

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

              รวมคะแนนท่ีควรไดค้ร้ังน้ีร้อยละ..........................  

 

ลงช่ือ.................................................................... 

(...................................................................) 

ตาํแหน่ง.................................................................... 

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



ส่วนที ่8 ความเห็นของคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏิบตังิานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

� เห็นชอบกบัผลคะแนนของ � ผูป้ระเมิน ตามส่วนท่ี 4   หรือ � ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป ตามส่วนท่ี 7  

� มีความเห็นแตกต่าง ดงัน้ี  1. ผลสมัฤทธ์ิของงาน ควรไดค้ะแนนร้อยละ......................... เหตุผล................................................................................................... 

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

                                                   รวมคะแนนท่ีควรไดค้ร้ังน้ีร้อยละ.........................  

 
ลงช่ือ..................................................................... 

(...................................................................) 

ตาํแหน่ง ปลดั อบจ./ปลดัเทศบาล/ปลดั อบต. 

ประธานกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบติังานฯ 

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

 

ส่วนที ่9 ผลการพจิารณาของนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 

 
� เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
� มีความเห็นแตกต่าง ดงัน้ี  1. ผลสมัฤทธ์ิของงาน ควรไดค้ะแนนร้อยละ......................... เหตุผล................................................................................................... 

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

                                                   รวมคะแนนท่ีควรไดค้ร้ังน้ีร้อยละ.........................  

ลงช่ือ..................................................................... 

(...................................................................) 

ตาํแหน่ง นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. 

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