
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนต าบลในสังกัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

โดยที่ ก.จ./ ก.ท. / ก.อบต. ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ (พนักงานส่วนท้องถิ่น)  พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานส่วนท้องถิ่น) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 6๕๖๓ ข้อ ๕ และข้อ ๑๐ ของ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต , เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (พนักงานส่วนท้องถิ่น) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 256๓ ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหนัที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การ
เลื่อนขัน้เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย การโอนและรับโอน การ
ให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือเบินการสร้างแรงจูงใจให้ 
(พนักงานส่วนท้องถิ่น) ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่ งขึ้น จึงก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระโพนทอง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้ (พนักงานส่วน
ท้องถิ่น) ในสังกัดทราบโดยทั่วกันภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนต าบลในสังกัด ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับรอบการ
ประเมินที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 6๕๖๓ ถึงวันที่ ๓1 มีนาคม พ.ศ. 6๕๖4 และรอบการประเมินที่ ๒ (วันที่ 
๑ เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. 2564) ดังนี้ 

1.การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้น าหลักเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (พนักงานส่วนท้องถิ่น) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 6๕๖๓ ข้อ ๕ และข้อ ๑๐ ของประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต, เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 256๓ ก าหนดโดยยึดหลักการของระบบการบริหารผลงาน ( Performance 
Management) 

2. ให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนซึ่งเป็นผู้รับการประเมิน ด าเนินการจัดท าแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส านักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด เสนอต่อผู้ประเมิน 

3. การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้พนักงานส่วนต าบลด าเนินการ
และก าหนดองค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 



 3.1 ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อ 1.1 ของแบบประเมินผลฯ ให้
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ร่วมกันก าหนดและจัดท าข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

  (1) ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยใช้วิธีการ
ก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับรายบุคคล  ดังนี้ 

  - ระดับองค์กร จ านวน 1 ตัวชี้วัด 

  - ระดับส่วนราชการ (ส านัก/กอง) จ านวน 1 ตัวชี้วัด 

  ทั้งนี้ ให้ตัวชี้วัดระดับองค์กร และระดับส่วนราชการ ถือเป็นตัวชี้วัดร่วมที่ทุก
คนในส านัก/กองของผู้รับการประเมินสังกัดอยู่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันท าให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

  -  ระดับรายบุคคล จ านวน 1 ตัวชี้วัด ให้ผู้รับการประเมินก าหนดผลสัมฤทธิ์
ของงานและตัวชี้วัดของโครงการ/งาน/กิจกรรม หรือภารกิจหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับการประเมิน
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ต าแหน่ง และระดับ 

  (2) ให้ก าหนดค่าน้ าหนักของผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัด โดยแบ่งปันค่า
น้ าหนักได้แก่ ตัวชี้วัดระดับองค์กร ให้ค่าน้ าหนักร้อยละ 40 ตัวชี้วัดระดับส่วนราชการ ให้ค่าน้ าหนักร้อยละ 
20 และตัวชี้วัดระดับรายบุคคลให้ค่าน้ าหนักร้อยละ 10 

  (3) ให้ก าหนดระดับคะแนน แบ่งออกเป็น 5 ระดับคะแนน ได้แก่ ระดับ 1 
คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน และระดับ 5 คะแนน 

  (4) ให้ก าหนดค่าเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

  - ระดับ 5 คะแนน หมายถึง ค่าเป้าหมายในระดับท้าทาย มีความยาก
ค่อนข้างมากโอกาสส าเร็จน้อยกว่าร้อยละ 50 

  - ระดับ 4 คะแนน หมายถึงค่าเป้าหมายมีความยากปานกลาง 

  - ระดับ 3 คะแนน หมายถึงค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไป 

  - ระดับ 2 คะแนน หมายถึงค่าเป้าหมายในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน 

  - ระดับ 1 คะแนน หมายถึงค่าเป้าหมายต่ าสุดที่รับได้ 

 3.2 ส าหรับส่วนที่ 1 ข้อ 1.2 ของแบบประเมินผลฯให้ผู้ประเมิน และผู้รับการ
ประเมินจัดท าเมื่อสิ้นรอบการประเมินฯ แล้ว 

 3.3 ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ มีค่าน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ผู้รับการประเมิน
ก าหนดสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน และแบ่งปันค่าน้ าหนัก  ดังนี้ 

  (1) กรณีเป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่นให้ก าหนดสมรรถนะส าหรับการประเมิน ได้แก่ 



  - สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การ
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการ
ท างานเป็นทีมโดยในแต่ละสมรรถนะให้ก าหนดค่าน้ าหนักเท่ากัน ร้อยละ 2 

  - สมรรถนะประจ าผู้บริหาร  จ านวน 4 สมรรถนะ  ประกอบด้วย  การเป็น
ผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการเป็นผู้น า ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธ์ 
โดยในแต่ละสมรรถนะให้ก าหนดค่าน้ าหนักเท่ากัน  ร้อยละ 5 

  (2) กรณีเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้
ก าหนดสมรรถนะส าหรับการประเมิน  ได้แก่ 

  - สมรรถนะหลัก  จ านวน 5 สมรรถนะ  ประกอบด้วย  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และ
การท างานเป็นทีม โดยในแต่ละสมรรถนะให้ก าหนดค่าน้ าหนักเท่ากัน  ร้อยละ 4 

  - สมรรถนะประจ าสายงาน จ านวน 3 สมรรถนะ  ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งโดยในแต่ละสมรรถนะให้ก าหนดค่าน้ าหนักเรียงตามล าดับ ได้แก่ ร้อยละ 4 ร้อยละ 3 และร้อยละ3 

  (3) ก าหนดระดับที่คาดหวัง ให้ก าหนดระดับที่คาดหวังตามมาตรฐาน
ก าหนดของแต่ละสายงาน 

  (4) ในกรณีพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ก าหนดการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน และการประเมินสมรรถนะตามข้อ 3 แต่ก าหนดสัดส่วนค่าน้ าหนักของการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานต่อการประเมินสมรรถนะเป็นร้อยละ 50:50 

 3.4 ส่วนที่ 3 การจัดท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อก าหนดการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมินสมรรถนะแล้ว  ให้ผู้รับการประเมิน  และผู้ประเมิน  ลงนาม
ร่วมกัน  ในข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละครั้ง เพ่ือใช้ส าหรับเป็นหลักฐานข้อตกลงในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 

4. ให้ผู้รับการประเมิน และผู้ประเมิน  ด าเนินการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ข้อ 3 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ดังนี้ 

(1) ครั้งที่ 1/2564 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563 

(2) ครั้งที่ 2/2564 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 

ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ให้แต่ละส่วนราชการรวบรวมจัดส่งให้กับกองการเจ้าหน้าที่หรือ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ จัดเก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานตอนสิ้นรอบ
การประเมินแต่ละครั้ง 



5. ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษา ค าแนะน า หรือชี้แจงให้แก่ผู้ รับการ
ประเมินเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ตัวชี้วัดที่ตก
ลงกันไว้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

6. เมื่อสิ้นรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละครั้ง ให้กองการเจ้าหน้าที่หรือส่วน
ราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ จัดส่งแบบประเมินผลคืนให้กับแต่ละส่วนราชการ เพ่ือแจกจ่ายให้กับ
ผู้รับการประเมินน าไปประเมินผลตนเอง พร้อมกับแสดงหลักฐานตัวบ่งชี้ความส าเร็จต่อผู้ประเมินของตนเอง 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลฯ ของผู้ประเมิน โดยให้แต่ละส่วนราชการด าเนินการให้แล้วเส ร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ดังนี้ 

(1) ครั้งที่ 1/2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 

(2) ครั้งที่ 2/2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 

7. ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้รับการประเมิน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับคะแนนของผู้รับการประเมินในแต่ละครั้ง เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลฯ พิจารณาต่อไป 

8.ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ประชุมพิจารณา
กลั่นกรองผลคะแนนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐาน หรือตัวชี้วัดที่ จัดท าไว้ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
คะแนนของผู้รับการประเมินแต่ละคน  แล้วรวบรวมความเห็นเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  28 กันยายน พ.ศ.2563 
 
                                         
 

(นางบุญน้อม  ฦาชา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 


