
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
--------------------------- 

  ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้มีประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล(ฉบับที่  2) พ.ศ.2563 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 ข้อ 11 (1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ครั้งที่ 1  
วันที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2  วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2564) ดังนี้   

1.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2.ประกาศนี้บังคับใช้ในการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 
2563  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2  วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

3.ประกาศนี้บังคับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ้านร่อม โดยให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดและมี
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     1.การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้แก่ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย การโอนและการรับโอน  
การให้ออกจาราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน(Performance Management) 
ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงานไปสู่ระดับรายบุคคล เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงานและสามารถวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม” 
  2.การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน
และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
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  3.วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
     3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตามปริมาณ
ผลงาน หรือคุณภาพของงานหรือความรวดเร็วหรือการตรงตามเวลาที่ก าหนดหรือการประหยัดหรือความคุ้มค่าของการ
ใช้ทรัพยากรแล้วแต่กรณี 

          ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไมน่้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง 
     กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการ
เสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็น
องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้นและครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด
ที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
     3.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ได้แก่ 
   กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นให้ประเมิน
สมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะและสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 5 สมรรถนะ 
   กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการและต าแหน่งประเภททั่วไปให้ประเมินสมรรถนะ
ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะและสมรรถนะประจ าสายงานจ านวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 
   กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่หรืออยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือมีระยะเวลาทอดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
ร้อยละ 50  

   3.4.ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ 
         ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป 
         ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายนของปีเดียวกัน 
     3.5 ในแต่ละรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนน
ประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้  

   (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 ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 

  3.6.ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ก าหนดและจัดท าข้อตกลง 
ร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จหรือ
ก าหนดหลักฐานหรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานต าแหน่งและ
ระดับ รวมทั้งก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ าหนักและระดับที่คาดหวัง 
         ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานและตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง
เป็นหลักก่อนในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติมหรืออาจก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการและระดับรายบุคคล 
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     3.7 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศก าหนดและตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้จัดท า
ไว้กับผู้ประเมิน 
           กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมายหรือมีการย้ายเปลี่ยน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
     3.8 ในระหว่างรอบประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือชี้แจงให้แก่ผู้รับ
การประเมินเพ่ือปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ
และเมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความส าเร็จของงานต่อผู้ประเมิน โดยท าการ
วิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและคะแนนที่ได้รับ ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้
ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รบการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 
    3.9 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินฯ แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการ
ประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมิน
ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่า
ได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
    3.10 ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 
    3.11 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
   ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
   1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   2.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง
   3.ผู้อ านวยการส านักหรือผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชา 
   กรณีมีผู้ประเมินตาม(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลตามที่
กฎหมายก าหนดเป็นผู้ประเมิน 
   กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษา
ราชการแทนเป็นผู้ประเมิน 
   กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานอ่ืนที่ไปช่วยราชการแล้วแต่กรณีเป็นผู้เสนอข้อมูลและความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด 
   กรณีพนักงานส่วนต าบลได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบลผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่ต้นสังกัดใหม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
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   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2558 ลงวันที่  12 
มกราคม 2559 ข้อ 14  

ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดง 
ความส าเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ 
   ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บส าเนาไว้ที่ส านักกองหรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน 
และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติ
ข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 
   ในระหว่างรอบการประเมิน 
   ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จตามที่ก าหนด 
   เมื่อครบรอบการประเมิน 
   เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินพนักงานส่วนต าบล 
ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดและในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นน าผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการแล้วมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนค่าตอบแทน
ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืนๆของผู้นั้นแล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อม
ด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในการพิจารณา
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับรายงานเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
   ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อตามล าดับ
คะแนนผลการประเมิน 
   ขั้นตอนที่3 ผู้ประเมินเสนอบัญชีรายชื่อ ตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการ
ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
เลื่อนค่าตอบแทนและงานบริหารงานบุคคลต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ ณ วันที่    30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 
 

                    (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 



 



 


