
ประกาศก ําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตํ าบล

---------------------------------------

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 17 (9) และมาตรา 26  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  ประกอบกับขอ  31  แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตํ าบล เร่ือง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ   วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตํ าบล และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตํ าบล  คณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล ( ก.อบต. ) ในการประชุมคร้ังท่ี  10 / 2544    เมือ่วันท่ี  26  พฤศจิกายน
2544  ไดมีมติใหกํ าหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตํ าบล   ดังตอไปน้ี

1.  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตํ าบล  ที่คณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล  ( ก.อบต. )  กํ าหนดน้ี  มีหลักการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานบน
พื้นฐานของผลส ําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก  โดยสวนราชการกํ าหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน

2.  การประเมินผลการปฏบัิติงานของพนักงานสวนตํ าบล   ตามหลักเกณฑและวิธีการนี้
มีวัตถุประสงค   เพื่อใหผูบังคับบัญชาใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏบัิติงานของพนักงานสวนตํ าบล  และนํ าผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเร่ือง
ตาง  ๆ  ดังน้ี

     2.1  การเล่ือนข้ันเงินเดือน  การใหรางวัลประจํ าป  และคาตอบแทนอ่ืน ๆ
     2.2  การพัฒนา  และการแกไขการปฏิบัติงาน
     2.3  การแตงต้ังขาราชการ
     2.4  การใหออกจากราชการ
     2.5  การใหรางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืน ๆ
3.  การประเมินผลการปฏบัิติงานของพนักงานสวนตํ าบล   ใหประเมินจากผลงานและ

คุณลักษณะการปฏิบัติงาน   ดังน้ี
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3.1  การประเมนิผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปน้ี
     (1)  ปริมาณงาน
     (2)  คุณภาพของผลงาน
     (3)  ความทันเวลา
     (4)  ผลลัพธ  ประโยชนในการนํ าไปใช  และประสิทธิผลของงาน
     (5)  การประหยัดทรัพยากรหรือความคุมคาของผลงาน

3.2 การประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ใหพิจารณาจากองคประกอบ
ดังตอไปน้ี

     (1)  ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
     (2)  การรักษาวินัย
     (3)  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
องคการบริหารสวนต ําบลอาจกํ าหนดใหมีองคประกอบการประเมินอ่ืน  ๆ  เพิ่มเติมได

ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสวนต ําบลในตํ าแหนงตาง ๆ
ทั้งนี้โดยกํ าหนดใหมีสัดสวนคะแนนของผลงานไมนอยกวารอยละ  70  และมีเกณฑและมีตัวบงชี้ที่ชัดเจน

สํ าหรับแบบประเมินผลการปฏบัิติงานของพนักงานสวนตํ าบล  องคการบริหารสวนต ําบล
สามารถพิจารณาใชตามแบบที่ก ําหนดแนบทายประกาศน้ี     หรือปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะ
งานได

4. ใหมีการกํ าหนดขอตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูประเมินและ
ผูรับการประเมิน  เชน   แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานที่ก ําหนดในการมอบหมายงาน  เปนตน  ทั้งนี้
ใหพิจารณาจากขอตกลงการบริหารงานของสวนราชการ  หรือภารกิจหลักท่ีไดมีการกํ าหนดไวตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการกํ าหนดไวดวย

5. ใหประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตํ าบล  ปละ  2  คร้ัง ตามรอบป
งบประมาณ  คือ

     ครั้งที่  1  ระหวางวันที ่ 1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปถัดไป
     ครั้งที่  2  ระหวางวันที ่ 1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปเดียวกัน
6.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตํ าบล   ตามขอ  5  ใหผูบังคับบัญชา

หรือผูประเมินจัดลํ าดับผลการประเมินเรียงลํ าดับจากผูท่ีมีผลการประเมินดีเดน    ผลการประเมินเปนท่ี
ยอมรับไดและผลการประเมินตองปรับปรุงไวใหชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  และใหจัดทํ าบัญชี
รายชื่อผูมีผลการประเมินดีเดน  และผลการประเมินเปนท่ียอมรับไดไว  เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือนในแตละคร้ัง

7. ใหนํ าระบบเปดมาใชในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีสํ าหรับ
ขาราชการพลเรือน   ทั้งนี้  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล  หรือผูบังคับบัญชาท่ี
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ไดรับมอบหมาย     ประกาศรายชื่อผูท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีเดนในท่ีเปดเผยใหพนักงานสวนตํ าบล
ไดทราบโดยท่ัวกัน

8.  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลัน่กรองผลการปฎิบัติงานเพ่ือเล่ือนข้ันเงินเดือน   ท้ังน้ีเพ่ือใหการประเมินเกิดมาตรฐานและความเปน
ธรรมในการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินกอนท่ีจะเสนอผลการประเมินตอผูมีอํ านาจสั่ง
เลือ่นข้ันเงินเดือน   โดยมีองคประกอบตามท่ีเห็นสมควร   เพื่อใหการพิจารณาเปนไปตามวัตถุประสงค
ดังกลาว

ทั้งนี้  กองหรือสวนราชการอาจกํ าหนดใหมีคณะกรรมการชวยพิจารณากล่ันกรองใหเกิด
ความเปนธรรมในระดับกองหรือสวนราชการดวยก็ได

9.  ใหนํ าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตํ าบลไปใชในการพิจารณาให
เงินรางวัลประจํ าปตามท่ีกํ าหนดใหมดวย

10. เมื่อเสร็จส้ินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตํ าบลแตละคร้ังแลว
ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมินควรนํ าผลการประเมินไปใชประกอบการใหคํ าปรึกษาแนะนํ าแกผูรับการ
ประเมิน  เพื่อใหมีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และก ําหนดแผนการพัฒนาผูรับการประเมินใหมี
สมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึ้น

11.  ใหองคการบริหารสวนตํ าบลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพ่ือนํ าไปใชตาม
วัตถุประสงคที่กํ าหนดไวตอไป  เชน  ผลการประเมินครั้งที ่ 1  เก็บไวท่ีผูบังคับบัญชา   ผลการประเมิน
คร้ังท่ี  2  ภายหลังจากการใหคํ าปรึกษาแนะนํ าแกผูรับการประเมินแลว  ใหเก็บสรุปผลการประเมินไวใน
แฟมประวัติขาราชการหรือองคการบริหารสวนตํ าบล   จะกํ าหนดรูปแบบการจัดเก็บเปนอยางอ่ืนตามท่ี
เหมาะสมก็ได

12. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตํ าบล
ใหใชกับพนักงานสวนตํ าบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตํ าบล

13. กรณีอ่ืน ๆ    ที่มีเหตุผลและความจ ําเปน    คณะกรรมการพนักงานสวนต ําบล   
( ก.อบต.จังหวัด ) และองคการบริหารสวนตํ าบลอาจรวมกันกํ าหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมตามลักษณะงาน
สภาพการปฏิบัติงาน  และอื่น ๆ  ได

ประกาศ   ณ   วันท่ี   21  สิงหาคม    พ.ศ. 2545

                           (ลงชื่อ)  รอยตํ ารวจเอก ปุระชัย  เปยมสมบูรณ
 (ปุระชัย  เปยมสมบูรณ)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนต ําบล
             ครั้งที่  1  (1  ต.ค….. – 31 มี.ค. ….)                    คร้ังท่ี 2  (1 เม.ย. – 30 ก.ย. ….)

ชื่อผูรับการประเมิน ……………………………………………………………………………….……….
ตํ าแหนง………………………………………ระดับ…………เงินเดือน…………………………..........
สังกัด…………………………………………………………………………………………………………
ตอนท่ี 1  การประเมิน

(1)  ใหประเมินทั้งผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
(2) หากประสงคจะประเมินเรื่องใดเพิ่มขึ้น  ใหระบุเร่ืองท่ีจะประเมินในองคประกอบอ่ืน ๆ

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม

คะแนนท่ีได
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
ผลงาน
ปริมาณผลงาน  (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับ
เปาหมาย  ขอตกลง  หรือมาตรฐานของงาน)

คุณภาพของผลงาน   (พิจารณาจากความถูกตอง
ความครบถวน  ความสมบูรณ  และความประณีต หรือคุณภาพ
อ่ืนๆ)

ความทันเวลา  (พิจารณาจากเวลาท่ีใชปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับเวลาท่ีกํ าหนดไวสํ าหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจน้ัน)
การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
(พิจารณาจากความฟุมเฟอยในการใชทรัพยากรหรือความ
สัมพันธระหวางทรัพยากรท่ีใชกับผลผลิตของงานหรือโครงการ)

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได  (พิจารณาจากผลผลิตหรือผล
ลัพธของผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของ
งาน)
องคประกอบอื่น ๆ
1)……………………………………………………………..

2)…………………………………………………………….
คร้ังท่ี 1
 คร้ังท่ี 2
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รายการประเมิน คะแนน
เต็ม

คะแนนท่ีได
2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
  1.2  
คุณลักษณะการปฏิบัติงาน
การวางแผนและการจัดระบบงาน  (ความมีวิสัยทัศน
ความสามารถในการคาดการณ  กํ าหนดเปาหมายและวิธีปฏิบัติ
งานใหเหมาะสม
ความเปนผูน ํา  (การเปนตัวอยางท่ีดี  มีศิลปะในการจูงใจ
กระตุนและใหกํ าลังใจแกผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานให
ต้ังใจและเต็มใจรวมกันทํ างานใหสํ าเร็จ)
การพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา  (ความสามารถในการแนะน ํา
สอนงาน  กระตุน  และดํ าเนินการใหผูอยูใตบังคับบัญชาเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบมากข้ึน)
ความรับผิดชอบ  (การปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
โดยเต็มใจ  มุงมั่นทํ างานใหสํ าเร็จลุลวงและยอมรับผลที่เกิดจาก
การทํ างาน)
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  (ความรอบรูในงาน  เขาใจ
เก่ียวกับงานในหนาท่ีและงานท่ีเก่ียวของ  สามารถคิด  วิเคราะห
เชื่อมโยง  ความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับงาน)
ความอุตสาหะ  (ความขยันหมั่นเพียร  ตั้งใจที่จะท ํางานให
สํ าเร็จ  โดยไมยอทอตออุปสรรคและปญหา)
การรักษาวินัย  (การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดีในการเคารพกฎ
ระเบียบตาง ๆ )
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  (การปฏิบัติ
ตนอยูในกรอบจรรยาบรรณ  และคานิยมของขาราชการหรือ
หนวยงาน)
คุณลักษณะอื่น ๆ (ถาม)ี
     1)…………………………………………………………
     2)…………………………………………………………
(ตํ าแหนงผูปฏิบัติงานใหประเมินขอ 2.4 – 2.8 เปนอยางนอย
ตํ าแหนงผูบริหารหรือหัวหนางานใหประเมินทุกขอ)
สรุปผลการประเมินคะแนนรวม 1 + 2
คร้ังท่ี 1
 คร้ังท่ี 2
คะแนนรวมดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
200
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 ตอนท่ี  2  ความเห็นของผูประเมินชั้นตนเกี่ยวกับการพัฒนา  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  และอ่ืน ๆ
 2.1  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาฝกอบรมและการแกไขการปฏิบัติงาน(ระบุความถนัด
                          จุดเดน  และสิ่งที่ควรพัฒนาของผูรับการประเมิน)

                คะแนน     ผลการประเมินดีเดน     ผลการประเมินเปนท่ียอมรับได     ผลการประเมินตองปรับปรุง
                               (90 – 100%)                       (70 – 89%)                            (ต่ํ ากวา 70%)
คร้ังท่ี  1    ………                 (     )                                 (     )                                      (     )
คร้ังท่ี  2     ……...                 (     )                                  (     )                                      (     )

คร้ังท่ี 1  (1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของปถัดไป) คร้ังท่ี 2  (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)
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2.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ตอนท่ี 3  ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไป

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2

 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90 –
100%)

 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน70 –
89%)

 ไมควรเล่ือนข้ันเงินเดือน (ผลประเมินตํ่ ากวา 70%)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน
(โดยเฉพาะกรณีเสนอเล่ือนข้ันเงินเดือน 1 ขั้น  และกรณี
เสนอไมควรเล่ือนข้ันเงินเดือน  ใหระบุใหชัดเจน)
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………ผูประเมิน
                (………………………………)
ตํ าแหนง……………………………………..
วันท่ี………………………………..

 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (ผลประเมิน 90-
100%)

 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น (ผลประเมิน70-
89%)

 ไมควรเล่ือนข้ันเงินเดือน (ผลประเมินตํ่ ากวา 70%)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน
(โดยเฉพาะกรณีเสนอเล่ือนข้ันเงินเดือน 1 ขั้น  และ
กรณีเสนอไมควรเล่ือนข้ันเงินเดือน  ใหระบุใหชัดเจน )

 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ตามกฎ ก.พ. วาดวย
    การเล่ือนข้ันเงินเดือน พ.ศ. 2544 ขอ 11 วรรคสาม
เหตุผล  (ระบุวาผลการประเมินดีเดน  เขาเกณฑ
เลื่อนขั้นเงินเดือน  1  ข้ันในคร้ังแรก  แตมีขอจํ ากัด
เรื่องโควตา  และผลประเมินดีเดนอีกในคร้ังท่ี 2  และ
มีโควตาใหเล่ือนข้ันเงินเดือนไดอยางไรบาง)
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………ผูประเมิน
                (………………………………)
ตํ าแหนง……………………………………..
วันท่ี………………………………..
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ตอนท่ี 3  ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไป

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2

(     )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน
(     )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน
ดังน้ี
         (1)  การใหคะแนนในการประเมิน…………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
           (2)  การพัฒนาผูรับการประเมิน………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
           (3)  การเล่ือนข้ันเงินเดือน……………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………
      (………………………………)

ตํ าแหนง……………………………………..
วันท่ี………………………………..

(     )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน
(     )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน
ดังน้ี
         (1)  การใหคะแนนในการประเมิน……………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
           (2)  การพัฒนาผูรับการประเมิน………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
           (3)  การเล่ือนข้ันเงินเดือน……………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………
      (………………………………)

ตํ าแหนง……………………………………..
วันท่ี………………………………..
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คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2

(     )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน
(     )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน
ดังน้ี
         (1)  การใหคะแนนในการประเมิน…………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
           (2)  การพัฒนาผูรับการประเมิน………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
           (3)  การเล่ือนข้ันเงินเดือน……………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………
      (………………………………)

ตํ าแหนง……………………………………..
วันท่ี………………………………..

(     )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน
(     )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน
ดังน้ี
         (1)  การใหคะแนนในการประเมิน……………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
           (2)  การพัฒนาผูรับการประเมิน………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
           (3)  การเล่ือนข้ันเงินเดือน……………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………
      (………………………………)

ตํ าแหนง……………………………………..
วันท่ี………………………………..
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