
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ได้มีประกาศเร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการกลาง 

พนักงานส่วนตำบล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน 

ตำบล(ฉบ ับท ี่ ๒) พ .ศ .๒๕๖๓ ประกอบก ับประกาศคณะกรรมการกลางพน ักงานส ่วนตำบลจ ังหวัด ■ 

พระนครศรีอยุธยา ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
วังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน 

ตำบล (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๑ (๑) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้พนักงานส่วนตำบลในลังกัดทราบโดยท่ัวกัน

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 
• ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ•พ.ศ. ๒๕๖๕ (คร้ังท่ี ๑ 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕) ดังน้ี

- ๑.ประกาศนี้เรียกว่า ''ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒.ประกาศนี้บังคับใช้ในการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๖๕๖๕ .

๓.ประกาศน้ีบังคับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วน 
ตำบลบ้านร่อม โดยใหใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงุานส่วนตำบลกำหนดและมี 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.การประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานให้ผ ู้ประเมิน มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในเร่ืองการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินได้แก่ 
การเล่ือนขนเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจำปี การเล่ือนและหรือแต่งต้ัง การย้าย การโอนและการรับโอน 
การให้ออกจาราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ 
พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน

การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน(Performance Management)
ที,เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงานไปสู่ระดับรายบุคคล เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงานและสามารถวัดและประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลได้อย่างเป็นรูปธรรม”

๒.การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลวัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน 
และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน



b

๓.วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อ!ป'น้ี 

■ ■ ๓.© ผลลัมฤทธ้ิฃองงานให้มีสัดส่วนน่ึๆหนักร้อยละ๗๐โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตามปริมาณ

ผลงาน หรือคุณภาพของงานหรือความรวดเร็วหรือการตรงตามเวลาท่ีกำหนดหรือการประหยัดหรือความคุ้มค่าของการ 
ใช้ทรัพยากรแล้วแต่กรณี

ให้กำหนดผลสัมฤฑธ้ิฃองงานพร้อมกับกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จไม่น้อยกว่า๒ ผลงานต่อคร้ัง 
กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการ 

เสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มากำหนดเป็น 

องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธี้ฃองงานในการประLมินคร้ังน้ันและคร้ังถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวซ้ีวัด 
ท่ีเสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ

๓.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนนํ้าหนักร้อยละ ๓๐ ให้ประเมิน 
จากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ได้แก่

กรณีตำแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ินและตำแหน่งประเภทอำนวยการห้องถิ่นให้ประเมิน 
สมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะและสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน ๕ สมรรถนะ

กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไปให้ประเมินสมรรถนะ 
. ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะและสมรรถนะประจำสายงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ สมรรถนะ

กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่หรืออยู่ระหว่าง 
ทดลองปฏิบัติหน้าที,ราชการหรือมีระยะเวลาทอดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมิน 
ผลสัมฤทธฃองงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 
ร้อยละ ๕0

๓.๔.ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลปีละ ๒ คร้ังตามรอบปีงบประมาณ คือ 
คร้ังท่ี ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป 
คร้ังท่ี ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน 

๓ .๔ในแต่ละรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนน 
ประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้

(๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
(๒)ระดับดีมาก■ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ 
(๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
(๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
(๕) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

๓.๖.ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน มีหน้าท่ีกำหนดและจัดทำข้อตกลง 
ร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กำหนดผลสัมฤทธ้ีฃองงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จหรือ 
กำหนดหลักฐานหรือตัวชี้วัดความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตำแหน่งและ 
ระดับ รวมทั่งกำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ีาหนักและระดับท่ีคาดหวัง

สำหรับการกำหนดผลสัมฤทธ้ีของงานและตัวช้ีวัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง 
เป็นหลักก่อนในกรณีท่ีไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวช้ีวัดวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลาย 
วิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติมหรืออาจกำหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการและระดับรายบุคคล



๓.๗ ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ 
ประเมินตามิหลักเกณฑ์และ:วิธีการท่ี1ประกาศกำหนดและตาม1ข้อตกลง1ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที'ได้’จัด1ทำ 
ไว้กับผู้ประเมิน

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเซิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมายหรือมีการย้ายเปลี่ยน 
ตำแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปล่ียนข้อตกลงผลการ 
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้โดยให้ผู้ประเมินผู้มือ0านาจในการอนุมัติเปล่ีย-นแปลงข้อตกลง

๓.๘ ในร ะหว่างรอบประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าท่ีให้คำปริกษา แนะนำ หรือช้ีแจงให้แก่ผู้รับ 
การประเมินเพื่อปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาผลสัมฤทธฃองงานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
และเมื่อสินรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความลำเร็จชองงานต่อผู้ประเมิน โดยทำการ 

วิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและคะแนนที่ได้รับ สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ 
ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รบการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน

๓.๙ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินฯ แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการ 
ประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือขื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผู้'รับการ'ประเมิน 
ไม่รนยอมลงลายมือขื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยหน่ึงคนลงลายมือข่ือเป็นพยานว่า 
ได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย

๓.๑๐ ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกช้ันหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผล 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกล่ันกรองการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 

. ๓.๑๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศรายซ่ือพนักงานส่วนตำบล ผู้มืผลการปฏิบัติงานอยู่ 
ในระดับดีเด่นในที่เปีดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ 
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน

ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
๑.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
๒ .ปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง
๓.ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยัการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรืยักซ่ืออย่างอ่ืนท่ี 

มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง สำหรับพนักงานส่วนตำบลท่ีอยู่ในลังกัดบังคับบัญชา
กรณีมีผู้ประเมินตาม(๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ 

กฎหมายกำหนดเป็นผู้ประเมิน
กรณีไม่มืผู้ประเมินตาม (๒) และ (๓) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษา

ราชการแทนเป็นผู้ประเมิน
กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนตำบล 

หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า 
หน่วยงานอื่นที่ไปช่วยราชการแล้วแต่กรณีเป็นผู้เสนอข้อมูลและความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ . 
ประกอบการพิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด

กรณีพนักงานส่วนตำบลได้โอนหรือย้ายหลังวันท่ี ๑ มีนาคม ฬ่รือ'วันท่ี ๑ กันยายน ให้ผู้ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ส่วน•ตำบลผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการ 
ประเมินการปฏิบัติงานให้แก'องค์การบริหารส่วนตำบลหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ต้นสังกัดใหม่ เพ่ือ 
ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน



ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์แล่ะ-เง่็อ1นไขเก่ียวกัปวิธี-การประเมินผลการปฏิบัติงาน-ของพนักงา,นส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๖ 
มกราคม ๖(1:๕๙ ข้อ ๑๔

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดง 
ความสำเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับกาวประเมินเพื่อใช้'ประกอบการ 
พิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ

สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสำเนาไว้ท่ีสำนักกองหรือ 
ส่วนราชการท่ีเรียกข่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกองท่ีผู้น้ันสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน 

และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติ 
ข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ไต้

ในระหว่างรอบการประเมิน

ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาข้ันต้นข่ืงเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ 
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการแก้ไฃป้ญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จตามท่ีกำหนด

เมื่อครบรอบการประเมิน
เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ขื่งเป็นผู้ประเมินพนักงานส่วนตำบล

ดังนี้

ขั้นดอนที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วน 
ตำบลกำหนดและในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นนำผลการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไต้ดำเนินการแล้วมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนค่าตอบแทน 

ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การ 
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอื่นๆของผู้น้ันแล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อม 
ด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาข้ันเหนือข้ึนไปตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการพิจารณา 
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ไต้รับรายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ขั้นตอนที่ ๒ จัดส่งบัญชีรายช่ือัให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดทำบัญชีรายช่ือตามลำดับ
คะแนนผลการประเมิน

ข ั้นตอนท ี่๓ ผู้ประเมินเสนอบัญชีรายซื่อ ตามสำคับคะแนนผลการประเมินให้ 
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการ 
ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือนำไปใช้ในการเล่ือนข้ันเงินเดือนและ 
เลื่อนค่าตอบแทนและงานบริหารงานบุคคลต่อไป

จ็งประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี b ล ั่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

ท7^
(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม


