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บทที่ 1  
บทน า 

 
 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ .) ได้มีมติในการประชุมครั้ง ท่ี 
4/2556 เมื่อวันท่ี 16 เมษายน 2556 เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรงระบบจ าแนกต าแหน่งของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (Broadband) และมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 4/2557 เมื่อวันท่ี 
29 พฤษภาคม 2557 เห็นชอบในหลักการการสร้างความสมบูรณ์ของระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตาม
แผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นใหม่ท้ังระบบ และได้มีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2557 ให้มีผล
ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2558 
แก้ไข “ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น” และตามแนบท้ายประกาศ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2557 บัญชีความรู้ ทักษาและสมรรถนะท่ี
จ าเป็นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจ านวน 21 ด้าน (สายงาน
ประเภทบริหารท้องถิ่นอย่างน้อย 7 ด้าน, สายงานประเภทอ านวยการท้องถิ่น อย่างน้อย 7 ด้าน, สายงาน
ประเภทวิชาการ อย่างน้อย 5 ด้าน, สายงานประเภทท่ัวไป อย่างน้อย 3 ด้าน) 
 2. ทักษะท่ีจ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจ านวน 9 ด้าน ดังนี้ 
  1. ทักษะการบริหารข้อมูล 
  2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
  3. ทักษะการประสานงาน 
  4. ทักษะในการสืบสวน 
  5. ทักษะการบริหารโครงการ 
  6. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
  7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
  8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
  9. ทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (สายงานประเภทบริหารท้องถิ่น 
อย่างน้อย 4 ด้าน, สายงานประเภทอ านวยการท้องถิ่น อย่างน้อย 4 ด้าน, สายงานประเภทวิชาการ อย่างน้อย 
3 ด้าน, สายงานประเภทท่ัวไป อย่างน้อย 3 ด้าน) 
 3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจ าแนกเป็น 3 ประเภท 
      1. สมรรถนะหลัก ท่ีข้าราชการทุกประเภทและระดับต าแหน่ง จ าเป็นต้องมี 5 สมรรถนะ 
ดังนี้ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) 
   1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   2. ความยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
   3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
   4. การบริการเป็นเลิศ 
   5. การท างานเป็นทีม 
 
 

2. สมรรถนะ... 



-2- 
 

  2. สมรรถนะประจ าตัวผู้บริหารสมรรถนะท่ีข้าราชการประเภทบริหาร และอ านวยการ 
จ าเป็นต้องมี 4 สมรรถนะ ดังนี้ 
   1. การเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลง 
   2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
   3. ความสามารถในการพัฒนา  
   4. ความคิดเชิงกลยุทธ์ 
  3. สมรรถนะประจ าสายงาน ท่ีก าหนดเฉพาะส าหรับประเภทและระดับต่าง ๆ จ านวน 22 
สมรรถนะ อย่างน้อยสายงานละ 3 สมรรถนะ ซึ่งได้ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มี 4 ประเภท คือ 
บริหารท้องถิ่น, อ านวยการท้องถิ่น, วิชาการ, ท่ัวไป และให้มีระดับ ดังต่อไปนี้ 
   1. ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 
    - ระดับต้น 
    - ระดับกลาง 
    - ระดับสูง 
   2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
    - ระดับต้น 
    - ระดับกลาง 
    - ระดับสูง 
   3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    - ระดับปฏิบัติการ 
    - ระดับช านาญการ 
    - ระดับช านาญการพิเศษ 
    - ระดับเช่ียวชาญ 
   4. ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
    - ระดับปฏิบัติงาน 
    - ระดับช านาญงาน 
    - ระดับอาวุโส 
 ตามหนังสือท่ี มท 0809.5/ว 58 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2558 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออก
ค าส่ังจัดข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง) ตามบัญชีจัดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ต าแหน่งประเภท สายงานและระดับต าแหน่ง ท่ี ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.
อบต. จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา เห็นชอบ โดยให้ค าส่ังดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2558 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดสายงาน 99 สายงาน ตามบัญชีรายละเอียด
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งซึ่งมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่จะเขียนตามสายงานท่ีได้มีการยุบหรือเพิ่มสายงาน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยจะก าหนดรูปแบบมาตรฐานเพื่อจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่ คือ 
 1. หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก (Key Accountabilities) เป็นการก าหนดว่าต าแหน่งนั้น ๆ 
จะต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์ด้านใดบ้าง จึงจะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของงานประจ าต าแหน่งอันเป็นการสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน/องค์กรโดยครบถ้วน 
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 2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (Knowledge and Experiences) เป็นการก าหนดว่า ต าแหน่ง
งานนั้น ต้องมีคุณสมบัติ เชิงวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในระดับใดท่ีจ าเป็นและเพียงพอแก่การปฏิบัติงาน
ประจ าต าแหน่งให้สัมฤทธิ์ผล ไม่ต่ าหรือสูงเกินความจ าเป็นของระดับงานในต าแหน่ง 
 3. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (Skills and competencies) 
เป็นการก าหนดว่าต าแหน่งงานต่าง ๆ ต้องการความรู้ทักษะ และสมรรถนะแบบใดท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี
ให้ได้ผลงานท่ีดีซึ่งท าให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เข้าสู่ระบบแท่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ต้ังแต่
วันท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา 
 สรุปการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นใหม่ท้ังระบบประกอบด้วยการเปล่ียนแปลงอย่างน้อย 6 ระบบ โดยสรุปดังนี้ 
  1. การเปล่ียนแปลงระบบจ าแนกต าแหน่ง 
  2. การเปล่ียนแปลงช่ือสายงาน 
  3. การเปล่ียนแปลงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (Job specification) และการก าหนดความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (Competency) 
  4. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือน 
  5. การเปล่ียนแปลงการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงการพัฒนาในแต่ละระดับช้ัน
งาน 
  6. การเปล่ียนแปลงระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บทที่ 2 

การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 66) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 12 
มิถุนายน 2563 ได้ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
 2. ระบบบริหารผลงาน (Performance Management)  หมายความว่า กระบวนการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยงเป้าหมาย
ผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 
 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้ประเมิน มีหน้าท่ี ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเล่ือน
ขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี การเล่ือนและหรือแต่งต้ัง การย้าย การโอนและรับโอน การให้
ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน ท่ีเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานจาก
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเป้าหมายขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท าแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมี
หลักฐานและตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีชัดเจน 
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ปริมาณงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาท่ีก าหนด หรือการประหยัดหรือ
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 
  ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อ
ครั้ง 
  กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับท่ีสูงขึ้น โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็น
องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดท่ีเสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
  (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้แก่ 
  กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 54 
สมรรถนะ 
  กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภทท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 
สมรรถนะ 

กรณี... 
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 กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลท่ีบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทอดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 50 
 6. ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปีละ 2 ครั้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ 
  (1) ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
  (2) ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 
 7. ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมิน
ของแต่ละระดับ ดังนี้ 
  (1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
  (2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
  (3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
  (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
  (5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
 8. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
  (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ หัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 
  (3) หัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าส านักหรือกอง ส าหรับพนักงานส่วนต าบลท่ีอยู่ในสังกัดบังคับบัญชา 
  กรณีไม่มีผู้ประเมินตามข้อ (1) ปฏิบัติหน้าท่ีให้ผู้ก ากับดูแลเทศบาลตามท่ีกฎหมายก าหนด
เป็นผู้ประเมิน 
  กรณีไม่มีผู้ประเมินตามข้อ (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษา
ราชการแทนเป็นผู้ประเมิน 
  กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
หน่วยงานราชการอื่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นท่ี
ไปช่วยราชการแล้วกรณี เป็นผู้เสนอข้อมูลและความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการ
พิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด 
  กรณีพนักงานส่วนต าบลได้โอนหรือย้ายหลังวันท่ี 1 มีนาคม หรือวันท่ี 1 กันยายน ให้ผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบลผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหน่วยงานอื่นท่ีเป็นต้น
สักกัดใหม ่
 9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลให้ด าเนินการตามขั้นตอน และวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 

(2) ในแต่ละ… 
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  (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าท่ี ก าหนดและจัดท า
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวช้ีวัด
ความส าเร็จหรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวช้ีวัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะ
งาน ต าแหน่ง และระดับ รวมท้ังก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ าหนัก และ
ระดับท่ีคาดหวัง 
  ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานและตัวช้ีวัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง 
เป็นหลักก่อน ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวช้ีวัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธีท่ีเหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม หรืออาจก าหนดตัวช้ีวัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับ
รายบุคคล 
  (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าท่ี ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีประกาศก าหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีได้
จัดท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
  กรณีมีการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปล่ียนต าแหน่ง
หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปล่ียนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจการอนุมัติเปล่ียนแปลงข้อตกลง 
  (4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือช้ีแจงให้แก่
ผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ และเมื่อส้ินรอบประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความส าเร็จของงานต่อผู้ประเมิน  โดยท า
การวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และคะแนนท่ีได้รับ ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงาน 
  (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ 3 แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ี
ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
น้อยหนึ่งคนลงลายมือช่ือเป็นพยานว่ามีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย  
  (6) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกล่ันกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลก่อนน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (7) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรายช่ือพนักงานส่วนต าบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดีเด่นในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 10. การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งท่ี 1 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดล าดับผลการประเมินเรียง
ผลล าดับจากผู้ท่ีมีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับต้องปรับปรุงไว้ให้
ชัดเจน เพื่อพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน และให้จัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น ระดับดีมาก 
ระดับดี ระดับพอใช้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งท่ี 2  
 11. ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล มีหน้าท่ี พิจารณากล่ันกรองผลคะแนนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐานหรือตัวช้ีวัดท่ีจัดท าไว้
ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ประกอบด้วย  

(1) ปลัด… 
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  (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน 
  (2) ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง จ านวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการ 
  (3) พนักงานส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ี จ านวนหนึ่งคน เป็นเลขานุการ 
  ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล อาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากล่ันกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระดับส านักหรือกอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่าง
อื่นในองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยก็ได้ 
 12. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีระบบจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความส าเร็จ
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการ
บริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  
 ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บส าเนาไว้ท่ีส านัก กอง หรือส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกองท่ีผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมินและให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติ
ข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 
 13. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ให้ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 3 

องค์ประกอบของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 66) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 12 
มิถุนายน 2563 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยได้แจ้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  - ข้อมูลประวัติส่วนตัว 
  - ส่วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 70 
  - ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) ส าหรับต าแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป ตามตัวอย่างแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ตามภาคผนวกแนบท้ายนี้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 






























































































