
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ิ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล                     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ได้กำหนดประกาศมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๓ ได้กำหนดให้ภายในเดือนกันยายนของทุกปีให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้กับพนักงานส่วนตำบลได้รับทราบโดยทั่วกัน  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

๑. การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้นำหลักเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศ  
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนด โดย
ยึดหลักการของระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)  

๒. ให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนซึ่งเป็นผู้รับการประเมินดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดเสนอต่อผู้ประเมิน  

๓. การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้พนักงานส่วนตำบลดำเนินการ 
และกำหนดองค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๓.๑ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อ ๑.๑ ของแบบประเมินผลฯ  
ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันกำหนดและจัดทำข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่                           

(๑) ให้กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานและตัวช้ีวัดความสำเร็จ โดยใช้วิธีการกำหนด  
ตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับรายบุคคล ดังนี้  
                                - ระดับองค์กร (องค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ ตัวช้ีวัด  

 - ระดับส่วนราชการ (สำนัก/กอง) จำนวน ๑ ตัวช้ีวัด  



ทั้งนี้ ให้ตัวชี้วัดระดับองค์กร และระดับส่วนราชการ ถือเป็นตัวชี้วัดร่วมที่ทุกคน ใน
สำนัก/กองของผู้รับการประเมินสังกัดอยู่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด  

- ระดับรายบุคคล จำนวน ๑ ตัวชี้วัด ให้ผู้รับการประเมินกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และตัวชี้วัดของโครงการ/งาน/กิจกรรม หรือภารกิจหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับการประเมิน ให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน ตำแหน่ง และระดับ  

 
    - ๒ – 
 

(๒) ให้กำหนดค่าน้ำหนักของผลสัมฤทธิ์ของงานและตัวชี้วัด โดยแบ่งปันค่า
น้ำหนัก  ได้แก่ ตัวชี้วัดระดับองค์กร ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ ๔๐ ตัวชี้วัดระดับส่วนราชการ ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 
๒๐ และ ตัวช้ีวัดระดับรายบุคคล ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ ๑๐  

(๓) ให้กำหนดระดับคะแนนแบ่งออกเป็น ๕ ระดับคะแนน ได้แก่ ระดับ ๑ 
คะแนน  ระดับ ๒ คะแนน ระดับ ๓ คะแนน ระดับ ๔ คะแนน และระดับ ๕ คะแนน  

(๔) ให้กำหนดค่าเป้าหมาย แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่  
               - ระดั บ  ๕  ค ะแ น น  ห ม ายถึ ง  ค่ า เป้ าห ม าย ใน ระดั บ ท้ าท าย  มี ค วาม ย าก
ค่อนข้างมาก  โอกาสสำเร็จน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

                          - ระดับ ๔ คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายที่มีความยากปานกลาง  
                          - ระดับ ๓ คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไป 
                          - ระดับ ๒ คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน  
                          - ระดับ ๑ คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายต่ำสุดที่รับได ้ 
                              ๓.๒ สำหรับส่วนที่ ๑ ข้อ ๑.๒ ของแบบประเมินผลฯให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินจัดทำเมื่อสิ้นรอบการประเมินผลฯ แล้ว  
                               ๓.๓ ส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะมีค่าน้ำหนักร้อยละ ๓๐ ให้ผู้รับการประเมิน
กำหนด สมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงานและแบ่งปันค่าน้ำหนัก ดังนี้ 

       (๑) กรณีเป็นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ท้องถิ่น ให้กำหนดสมรรถนะสำหรับการประเมิน ได้แก่  

- สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิการยึดมั่นใน 
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศและการทำงาน
เป็นทีม โดยในแต่ละสมรรถนะให้กำหนดค่าน้ำหนักเท่ากัน ร้อยละ ๒  

- สมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน ๔ สมรรถนะ ประกอบด้วย การเป็นผู้นำในการ 
เปลี่ยนแปลง ความสามารถในการเป็นผู้นำ ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธ์โดยในแต่
ละสมรรถนะให้กำหนดค่าน้ำหนักเท่ากัน รอ้ยละ ๕  

(๒) กรณีเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้กำหนด
สมรรถนะ สำหรับการประเมิน ได้แก่  



- สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิการยึดมั่นใน 
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการทำงาน 
เป็นทีม โดยในแต่ละสมรรถนะให้กำหนดค่าน้ำหนักเท่ากัน ร้อยละ ๔  

- สมรรถนะประจำสายงาน จำนวน ๓ สมรรถนะ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
โดยในแต่ละสมรรถนะให้กำหนดค่าน้ำหนักเรียงตามลำดับ ได้แก่ ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๓ และร้อยละ ๓  

(๓) กำหนดระดับที่คาดหวัง ให้กำหนดระดับที่คาดหวังตามมาตรฐานกำหนดของ
แต่ละสายงาน  

(๔) ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้กำหนดการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมินสมรรถนะตามข้อ ๓ แต่กำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักของการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ต่อการประเมินสมรรถนะเป็นร้อยละ ๕๐: ๕๐ 

 
 
    - ๓ – 
  

   ๓.๔ ส่วนที่ ๓ การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อกำหนดการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมินสมรรถนะแล้ว ให้ผู้รับการประเมินและผู้ประเมินลงนามร่วมกัน 
ในข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละครั้ง เพื่อใช้สำหรับเป็นหลักฐานข้อตกลงในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตอ่ไป  

๔. ให้ผู้รับการประเมินและผู้ประเมินดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตาม
ข้อ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้  

(๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒  
(๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓  
ทั้ งนี้  เมื่ อดำเนินการแล้วเสร็จให้แต่ละส่วนราชการรวบรวมจัดส่ งให้กับกองการ

เจ้าหน้าที่ หรือส่วนราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่จัดเก็บรักษาไว้เพื่อใช้สำหรับประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตอนสิ้นรอบการประเมินแต่ละครั้ง  

๕. ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินให้คำปรึกษาคำแนะนำ หรือชี้แจงให้แก่ผู้รับการ
ประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ตัวชี้วัดที่ตก
ลงกันไว้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด  

๖. เมื่อสิ้นรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละครั้งให้งานบุคคล หรือส่วนราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่จัดส่งแบบประเมินผลคืนให้กับแต่ละส่วนราชการ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้รับการ
ประเมินนำไปประเมินผลตนเองพร้อมกับแสดงหลักฐานตัวบ่งชี้ความสำเร็จต่อผู้ประเมินของตน เพื่ อใช้
ประกอบการพิจารณาประเมินผลฯของผู้ประเมิน โดยให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้  

 



(๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓  
(๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  
๗. ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้รับการประเมิน และปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบล  พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับคะแนนของผู้รับการประเมินในแต่ละครั้ง เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณา ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลฯ พิจารณาต่อไป 

๘. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลฯ ที่ได้รับการแต่งต้ัง ประชุมพิจารณา
กลั่นกรอง ผลคะแนนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐาน หรือตัวชี้วัดที่จัดทำไว้และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
คะแนนของ ผู้รับการประเมินแต่ละคน แลว้รวบรวมความเห็นเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาต่อไป  

ประกาศ ณ วันที่   ๑    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

                                      (ลงชื่อ)  
                                                         (นายอนุสนัต์ ศิริไทยเจรญิสุข)  
                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ ์ 


