
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวันออก 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
----------------------------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.
2563       ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน 2563 ก าหนดให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานใหพ้นกังานส่วนต าบลในสังกดัทราบโดยทัว่กนั ภายในเดือนกนัยายนของทุก
ปี  
  ดงันั้น องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัออก จึงประกาศหลกัเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของพนกังานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดงัน้ี 
  1. การประเมินผลการปฏิบติังาน ให้ผูป้ระเมินผลการปฏิบติังาน มีหน้าท่ีประเมินผล
การปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูรั้บการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเร่ืองการ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การเล่ือนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวลัประจ าปี การเล่ือน
และหรือแต่งตั้ ง การยา้ย การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวลั และการ
บริหารงานบุคคลเร่ือง อ่ืน ๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบติัราชการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

การประเมินผลการปฏิบติังาน ใหมุ่้งเนน้ระบบการบริหารผลงาน (Performance  
Management) ท่ีเช่ือมโยงผลการปฏิบติังานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล    
เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน          
และสามารถวดัและประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
  2. การประเมินผลการปฏิบติังานให้พนักงานส่วนต าบลจดัท าแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยการประเมินผลการ
ปฏิบติังานตอ้งมีหลกัฐาน และตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีชดัเจน 
  3. การประเมินผลการปฏิบติังาน ให้มีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
     (1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้มีสัดส่วนน ้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการ
ปฏิบติังานตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
หรือการประหยดั หรือความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากร แลว้แต่กรณี 
     ให้ก าหนดผลสัมฤทธ์ิของงานพร้อมกับก าหนดตัวช้ีวดัความส าเร็จไม่น้อยกว่า           
2 ผลงาน ต่อคร้ัง 



 

     กรณีพนักงานส่วนต าบลไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดบัสูงข้ึน โดยมี
การเสนอวิสัยทัศน์หรือขอ้เสนอในการพฒันางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือขอ้เสนอในการพฒันางาน
ดงักล่าว       มาก าหนดเป็นองคป์ระกอบในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานในการประเมินคร้ังนั้น และ
คร้ังถดัไปจนกวา่จะไดผ้ลส าเร็จ ตามตวัช้ีวดัท่ีเสนอในวิสยัทศัน์หรือขอ้เสนอ 
     (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน ้ าหนักร้อยละ 30      
ให้ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล
ก าหนด ไดแ้ก่ 
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  กรณีต าแหน่งประเภทบริหารทอ้งถ่ิน และต าแหน่งประเภทอ านวยการทอ้งถ่ิน ให้
ประเมินสมรรถนะ ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร 
จ านวน 4 สมรรถนะ 
  กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททัว่ไป ให้ประเมินสมรรถนะ
ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 
สมรรถนะ 

กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลท่ีบรรจุใหม่ หรืออยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการ
ประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วน
คะแนนของแต่ละองคป์ระกอบร้อยละ 50 

4. ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลปีละ 2 คร้ัง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ 

(๑) คร้ังท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถดัไป 
(๒) คร้ังท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กนัยายน ของปีเดียวกนั 

  5. ในแต่ละรอบการประเมินให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบติังานมาจดักลุ่ม            
ตามผลคะแนนเป็น 5 ระดบั คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้และตอ้งปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมินของ  
แต่ละระดบั ดงัน้ี 
       (1) ระดบัดีเด่น ตอ้งมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
       (2) ระดบัดีมาก ตอ้งมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
       (3) ระดบัดี ตอ้งมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
       (4) ระดบัพอใช ้ตอ้งมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
       (5) ระดบัตอ้งปรับปรุง ตอ้งมีช่วงคะแนนประเมินต ่ากวา่ร้อยละ 60 
  6. ผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบล ดงัน้ี 

(1) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ส าหรับปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 



 

(2) ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผูอ้  านวยการส านกั ผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านกั
หรือกอง 

(3) ผูอ้  านวยการส านัก ผูอ้  านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่าง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านกัหรือกอง ส าหรับพนกังานส่วนต าบลท่ีอยูใ่นสงักดับงัคบับญัชา 

กรณีไม่มีผูป้ระเมินตามขอ้ (1) ปฏิบติัหน้าท่ี ให้ผูก้  ากบัดูแลองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลตามท่ีกฎหมายก าหนดเป็นผูป้ระเมิน 

กรณีไม่มีผูป้ระเมินตามขอ้ (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัราชการได ้ให้
ผูรั้กษาราชการแทนเป็นผูป้ระเมิน 

กรณีพนักงานส่วนต าบลไดรั้บมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือเทศบาลอ่ืน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั หรือนายกเทศมนตรี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนท่ีไปช่วยราชการ แลว้แต่กรณี เป็นผูเ้สนอขอ้มูล และ
ความเห็นการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อประกอบการพิจารณาของผูป้ระเมินตน้สงักดั 
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กรณีพนกังานส่วนต าบลไดโ้อนหรือยา้ยหลงัวนัท่ี 1 มีนาคม หรือวนัท่ี 1 กนัยายน 
ให้ผูป้ระเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดเดิมเป็นผูป้ระเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้น แลว้จดัส่งผลการประเมินการปฏิบติังานให้แก่องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั หรือเทศบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ืน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ท่ีเป็น
ตน้สงักดัใหม่ เพือ่ประกอบการพิจารณาตามขอ้ 1 

7. การประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานส่วนต าบล ให้ด าเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศ
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานใหพ้นกังานส่วนต าบลในสงักดัทราบโดยทัว่กนั 

(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมิน มีหน้าท่ีก าหนด
และ 

จดัท าขอ้ตกลงร่วมกนัในแบบประเมินผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ก าหนดผลสัมฤทธ์ิของงาน เป้าหมาย
และตวัช้ีวดัความส าเร็จ หรือก าหนดหลกัฐาน หรือตวัช้ีวดัความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและ
เหมาะสมกับลักษณะงานต าแหน่งและระดับ รวมทั้ ง ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ สดัส่วนค่าน ้าหนกัและระดบัท่ีคาดหวงั 

ส าหรับการก าหนดผลสมัฤทธ์ิของงานและตวัช้ีวดั ใหพ้ิจารณาวิธีการถ่ายทอดจาก
บนลงล่างเป็นหลกัก่อน ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการไดห้รือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตวัช้ีวดั



 

วิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม หรืออาจก าหนดตวัช้ีวดัเป็นระดบัองคก์ร ระดบั
ส่วนราชการและระดบัรายบุคคล 

(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผูป้ระเมินมีหนา้ท่ี ประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูรั้บการประเมินตามประกาศหลักเกณฑ์และวิ ธีการท่ีประกาศก าหนด และตามขอ้ตกลงในแบบ
ประเมินผลการปฏิบติังานท่ีไดจ้ดัท าไวก้บัผูรั้บการประเมิน 

กรณีมีการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย หรือมีการยา้ย
เปล่ียน 

ต าแหน่ง หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินร่วมกนัพิจารณาปรับเปล่ียน
ขอ้ตกลงผลการปฏิบติังานในระยะการประเมินได ้โดยให้ผูป้ระเมินเป็นผูมี้อ  านาจในการอนุมติัในการ
เปล่ียนแปลงขอ้ออกลง 

(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผูป้ระเมินมีหน้าท่ี ให้ค  าปรึกษา แนะน าหรือ
ช้ีแจงให้แก่ผูรั้บการประเมิน เพื่อปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเม่ือส้ินรอบการประเมินให้ผูรั้บการประเมินแสดงหลักฐาน
ความส าเร็จของงานต่อผูป้ระเมิน โดยท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและคะแนนท่ีไดรั้บ ส าหรับการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ ใหผู้ป้ระเมินเป็นผูป้ระเมินสมรรถนะของผูรั้บการ
ประเมินท่ีแสดงออกในการปฏิบติังาน  

(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละคร้ัง ให้ผูป้ระเมินแจ้งผลการ
ประเมินให้ผูรั้บการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผูรั้บการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการ
ประเมิน กรณีท่ีผูรั้บการประเมินไม่ยนิยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ใหพ้นกังานส่วนต าบล
อยา่งนอ้ยหน่ึงคน ลงลายมือช่ือเป็นพยานวา่ไดมี้การแจง้ผลการประเมินดงักล่าวแลว้ดว้ย 

(6) ให้ผูป้ระเมินโดยความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง (ถา้
มี) จัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในหน่วยงานของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ก่อนน าเสนอต่อ
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณา 

๔/(๗)ใหอ้งคก์าร... 
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(7) ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกาศรายช่ือพนักงานส่วนต าบลผูมี้ผลการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้าง
แรงจูงใจใหพ้ฒันาผลการปฏิบติังานในรอบการประเมินต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 
  8. ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผล
การปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบล มีหนา้ท่ี พิจารณากลัน่กรองผลคะแนนการปฏิบติังาน ตรวจสอบ
หลกัฐานหรือตวัช้ีวดัท่ีจดัท าไวป้ระกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานและความ



 

เป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่ง และระดบั
ต าแหน่ง ประกอบดว้ย 

(1) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ 
(2) รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือผูอ้  านวยการส านกั หรือผูอ้  านวยการ

กองหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านกัหรือกอง จ านวนไม่นอ้ยกวา่สอง
คน เป็นกรรมการ 

(3) พนกังานส่วนต าบลท่ีรับผดิชอบงานการเจา้หนา้ท่ี จ  านวนหน่ึงคน             เป็น
เลขานุการ 

ทั้ งน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณา
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ เกิดความเป็นธรรมในระดับส านักหรือกอง                
หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในองคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ยกไ็ด ้

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30 กนัยายน  พ.ศ.2564 

 

บุญโชค  ข าปราง 
(นายบุญโชค  ข  าปราง) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         


