
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง สำนักงานปลัด โทร 044-009515-6  
ที ่  -  วันที่     24 กันยายน 2563   
เรื่อง   ขอรับความเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   
         ประจำปีงบประมาณ 2564  

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

  ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 8 
มิถุนายน 2563 ข้อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลให้ดำเนินการตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้  
  (1) ภายในกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
  (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่กำหนดและจัดทำ
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
ความสำเร็จ หรือกำหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะ
งานตำแหน่งและระดับ รวมทั้ง กำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ำหนัก และ
ระดับท่ีคาดหวัง 
   ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล 
ประจำปีงบประมาณ 2564 จึงเห็นควรจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตำบล หากเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ จักได้แจ้งให้พนักงานส่วนตำบล ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ทราบเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป  พร้อมนี้ได้แนบร่างประกาศหลักเกณฑ์มาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาท้ายบันทึกฉบับนี้แล้ว                  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
                             ลงชื่อ....................................... ....... 
            (นายธนัช  ป้อมมี)   
                         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      
 - เห็นควรพิจารณาตามที่เสนอ     - เห็นควรพิจารณาและดำเนินการตามท่ีเสนอ           
 
     ลงชื่อ............................................ ........  ลงชื่อ......................................................... 
            (นางสาวนภาพรรณ์  ชมถนัด)          (นายราเชน  สุขจิตร) 
              หัวหน้าสำนักปลัด    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 



 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   ความเห็นนายก ฯ 
 - เห็นควรลงนามในประกาศ     …………………………………………………………… 
 
     ลงชื่อ………………………………………              ลงชื่อ……………………………………… 
     (นางภัทราพร   ก่อเกิด)    (นายทองหล่อ  ช้างสีทา)   
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล  

ประจำปีงบประมาณ 25๖4 
………………………………………………….… 

 

  โดยที่ ก.อบต. ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕63 กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบล ในสังกัดทราบโดยทั่ว กัน ประกอบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
   1. รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
   2. รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมี
หลักฐาน และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน 
  2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
        2.1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงานตามปริมาณ หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กำหนด หรือการ
ประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณ ี 
   ให้กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไม่น้อยกว่า 2 
ผลงานต่อครั้ง 
   กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึน้ โดยมีการ
เสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มากำหนด
เป็นองค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จ
ตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
         2.2  พฤตกิรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 30 ให้
ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ได้แก่ 
   กรณีตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ให้
ประเมินสมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน 4 
สมรรถนะ  



   กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 
สมรรถนะ 
   กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วน
คะแนนของแต่ละองคป์ระกอบร้อยละ 50 
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลให้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 
    3.1 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ กำหนด
และจัดทำข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ หรือกำหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสำเร็จ หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของงานอย่างเป็น
รูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณงานตำแหน่งและระดับ รวมทั้ง กำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ำหนักและระดับที่คาดหวัง 
   สำหรับการกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจาก
บนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการหรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวชี้วัดวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม หรืออาจกำหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วน
ราชการ และระดับรายบุคคล 
   3.2 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้จัดทำไว้กับผู้รับการประเมิน 
   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานทีไ่ด้รับมอบหมาย หรือมกีารย้ายเปลี่ยน
ตำแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผล
การปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
   3.3 ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือ
ชี้แจงให้แก่ผู้รับการประเมิน เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ
ในการปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความสำเร็จของงานต่อผู้
ประเมินโดยการทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับ สำหรับการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการ
ปฏิบัติงาน 
   3.4 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมิน แจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับ
การประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือ
ชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
  4.  ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 
   (1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
   (2) ระดับดีมาก ต้องมชี่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 



   (3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
   (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
   (5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60 

  ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564  
 

 
 
 
      (นายทองหล่อ  ช้างสีทา) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


