
                                                               
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของพนักงานสวนตําบล 
----------------------------- 

 โดยหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 692  ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2559  เรื่อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ิน ในระบบจําแนกตําแหนงเปนประเภทตามลักษณะงาน 
 เพื่อใหการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล  องคการบริหารสวน
ตําบลดงกระทงยาม เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได จึงประกาศ
หลักเกณฑ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

1. รอบการประเมิน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะดําเนินการประเมินปละ 2 รอบ ตามปงบประมาณ ดังนี้ 
รอบท่ี 1  เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม ปถัดไป 
รอบท่ี 2  เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน 

2. องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการใหประเมินจาก 2 องคประกอบ คือ 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดสวนคะแนนรอยละ 70 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดสวนคะแนนรอยละ 30 
ในกรณีท่ีเปนการประเมินผลปฏิบัติราชการของขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  

หรือมีระยะทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการอยูในระหวางรอบประเมินใหประเมินผล สัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม
หรือสมรรถนะ โดยมีสัดสวนคะแนนรอยละ 50 

3. ผูประเมิน 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 692  ลงวันท่ี 31  

มีนาคม 2559  
4. การดําเนนิการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

4.1 ผูประเมินและผูรับประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับมอบหมายงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  หากมีกิจกรรมหรืองานอ่ืนท่ีสําคัญเกิดข้ึน ระหวางรอบการประเมินหรือมีเนื้อ
งานและหนาท่ีความรับผิดชอบของผูรับประเมิน  อาจรวมกันพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ เม่ือ
สิ้นสุดรอบการประเมิน 

4.2 การกําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรม และเหมาะสมกับ
ลักษณะงานโดยใชวิธีการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลางเปนหลักกอน หรืออา
จะเลือกวีการกําหนดดัชนีชี้วัดวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม หรือวิธีท่ีเหมาะสมหรือเพ่ิมเติมก็ได 

4.3 ผลสัมฤทธิ์ของงานใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตาม
เวลาท่ีกําหนดหรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร 

4.4 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะใหประเมินจากสมรรถนะหลัก 5 ดาน ตามท่ี ก.ถ.
กําหนด ประกอบดวย 
1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2) บริการดี 

 
/-3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ... 
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3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
5) การทํางานเปนทีม 

ท้ังนี้ ใหกําหนดน้ําหนักของสมรรถนะหลักแตละดาน เปนรอยละ 20 โดยระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังและ 
พฤติกรรมบงชี้ของสมรรถนะแตละดานดังกลาว  มีรายละเอียดตามแนบทายประกาศนี้ 

4.5 วิธีประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะใหประเมินโดยผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของผูรับการประเมิน 

4.6 มาตรวัดสมรรถนะใหใชมาตรวัดแบบใดแบบหนึ่ง หรือแบบอ่ืนใดท่ีเห็นสมควร 
4.7 ในแตละรอบการประเมินใหผูประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานราชการผูรับประเมินตาม

หลักเกณฑ และวิธีการประกาศไวและตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับผูรับการประเมิน 
4.8 ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูประเมินใหคําปรึกษาแนะนําผูรับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง 

แกไข พัฒนา เพ่ือนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะและ
เม่ือสิ้นรอบการประเมินผูประเมินกับผูรับการประเมิน ควรรวมกันวิเคราะหผลสําเร็จของงานและ
พฤติกรรมปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือหาความจําเปนในการพัฒนาเปนรายบุคคลดวย 

4.9 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละครั้ง ใหผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการ
ประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยใหผูรับประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ ผลการประเมิน กรณีผูรับ
การประเมินไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหขาราชการท่ีอยูในหนวยงานเดียวกัน 
อยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย 

5. แบบท่ีใชประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจํานวน 3 แบบ ดังนี ้
5.1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
5.2 แบบประเมินผลพฤติกรรมและสมรรถนะ 
5.3 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
โดยแตละแบบมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

6. ระดับผลการประเมิน 
ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
1) ระดับดีเดน    คะแนน  90 -100  
2) ระดับมาก  คะแนน  80 – 89 
3) ระดับดี   คะแนน  70 – 79 
4) ระดับพอใช  คะแนน  60 – 69  
5) ระดับตองปรับปรุง คะแนนต่ํากวารอยละ 60 
หากมีคะแนนเศษเกิน 0.5 ใหปดข้ึน 

7. ประกาศรายช่ือ 
ใหผูประเมินประกาศรายชื่อ พนักงานสวนตําบลซ่ึงมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน และดี
มาก ในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยองชมเชย และสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการในรอบประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 

 
 
 
         /-8.การเสนอผลการปฏิบัติ... 
 



8. การเสนอผลการปฏิบัติราชการตอคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผลปฏิบัติราชการ
ใหผูประเมินหรือผูรับมอบหมาย โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป

อีกชั้นหนึ่ง จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในหนวยงานของตน เสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงทําหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความ
เปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการกอนนําเสนอตอปลัดองคการบริหารสวนตําบล

9. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน
ใหจัดเก็บสําเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะของผู
รอบการประเมิน สวนตนฉบับเก็บไวท่ีงานบริหารงานบุคคล

10. ใหใชหลักเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศนี้
 

ประกาศ ณ  วันท่ี  7  
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การเสนอผลการปฏิบัติราชการตอคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผลปฏิบัติราชการ
ใหผูประเมินหรือผูรับมอบหมาย โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป

จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในหนวยงานของตน เสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงทําหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความ
เปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการกอนนําเสนอตอปลัดองคการบริหารสวนตําบล

บบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน 
ใหจัดเก็บสําเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะของผูรับการประเมินไวท่ีหนวยงานท่ีผูรับการประเมินสังกัดอยูอยางนอยสอง
รอบการประเมิน สวนตนฉบับเก็บไวท่ีงานบริหารงานบุคคล 

ใหใชหลักเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศนี้ 

 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

                (นายพิศณุ  เข็มเงิน) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 

การเสนอผลการปฏิบัติราชการตอคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผลปฏิบัติราชการ 
ใหผูประเมินหรือผูรับมอบหมาย โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในหนวยงานของตน เสนอตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงทําหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความ
เปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการกอนนําเสนอตอปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 
ใหจัดเก็บสําเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงานและพฤติกรรม
รับการประเมินไวท่ีหนวยงานท่ีผูรับการประเมินสังกัดอยูอยางนอยสอง
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