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คำนำ 

 
  ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปลี่ยนการบริหารงานบุคคลจากระบบซีเปนระบบ
จำแนกตำแหนงใหม (ระบบแทง) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 และ ก.ถ. ไดออกประกาศและหนังสั่งการ
เกี่ยวกับระบบแทงออกมาเรื่อย ๆ รวมถึงกำหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ทองถ่ินในระบบแทงโดยนำแนวคิดและกระบวนการ "การบริหารผลงาน" มาใช เพ่ือเปนเครื่องมือของผูบริหาร
หรือผูบังคับบัญชาในการกำกับติดตามงานใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานแตละลักษณะงาน โดยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที ่นำมาใชมีหลักการที่สำคัญ คือ มีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และมุ งเนนผลงานและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล ไดประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ และ
วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 งานการเจาหนาท่ีจึงไดจัดทำ
คู มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมยกตัวอยาง เพื ่อใหผู ประเมิน ผู ร ับการประเมิน ไดทราบถึง
วัตถุประสงคของการประเมิน กระบวนการบริหารผลงาน องคประกอบของการประเมิน แนวทางการกำหนด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน แนวทางการกำหนด และประเมินสมรรถนะ ขั้นตอนและวิธีการ
ประเมิน แบบฟอรมการประเมินและการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล 
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สารบัญ 
หนา 

1 ปฏิทินและข้ันตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ิน 1 
2 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานสวนตำบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
3 

3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน และอำนวยการทองถ่ิน 7 
4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหนงประเภทวิชาการ และท่ัวไป 15 
5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับขาราชการบรรจุใหม หรืออยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการ 23 
6 ตัวอยางแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 31 
7 คำอธิบายแบบประเมิลผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 39 

   
   
   

 



ปฏทิินและข้ันตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น 

 

วัน/เดือน/ป ข้ันตอน/กิจกรรม 
 
 
เดือน เม.ย.  
เดือน ต.ค.  

ใหประเมิลผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล ปละ 2 รอบ ตามรอบปงบประมาณ 
คือ 
   ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปถัดไป 
   ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปเดียวกัน 

 กอนเริ่มรอบการประเมิน 
ภายในเดือน ก.ย.  1. ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป ใหพนักงานสวน

ตำบลในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 
ข้ันตอน 
1.1 กำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.2 เสนอนายก อบต. ใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ 
1.3 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมิน ฯ ใหพนักงานสวนทองถ่ินในสังกัดทราบโดย
ท่ัวกัน 

 เริม่รอบการประเมิน 
เดือน เม.ย. หรือ 
เดือน ต.ค. ของป
เดียวกัน 

2. ใหผูประเมิน และผูรับการประเมิน กำหนดและจัดทำขอตกลงรวมกันในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ข้ันตอน 
2.1 นายก อบต. มอบนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ และเปาหมายของ อบต. ใหแก ปลัด/
รองปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ เพ่ือกำหนดเปาหมายผลสำเร็จของ อบต 
2.2 ผูประเมินประชุมรวมกันเพ่ือกำหนดเปาหมายองคกร และถายทอดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ของงานสูระดับสำนัก/กอง/หนวยงาน/ขรก. แตละคน โดยพิจารณาถายทอดจากบนลง
ลาง 
2.3 ผูประเมินและผูรับการประเมิน รวมกันวางแผนปฏิบัติราชการโดยกำหนดเปาหมาย
ระดับความสำเร็จของงาน และพฤติกรรมท่ีคาดหวัง 
2.4 จัดทำบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการในแบบประเมิน 

 ระหวางรอบการประเมิน 
ต.ค. - มี.ค. หรือ 
เม.ย. - ก.ย. 

3. การติดตามและใหคำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน 
ข้ันตอน 
3.1 ใหผูประเมิน ใหคำปรึกษา แนะนำ หรือชี้แจงใหแกผูรับการประเมิน เพ่ือปรับปรุง 
แกไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 

31 มี.ค. หรือ 30
ก.ย. 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ข้ันตอน 
4.1 ผูประเมินประเมิลผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน เม่ือเทียบกับเปาหมายท่ี
กำหนด และพฤติกรรมท่ีแสดงออกจากการปฏิบัติงาน 
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วัน/เดือน/ป ข้ันตอน/กิจกรรม 
 4.2 ผูประเมินแจงผลการประเมินใหแกผูรับการประเมินทราบพรอมลงลายมือชื่อ

รับทราบผลการประเมิน หากผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการ
ประเมิน ใหพนักงานสวนทองถ่ินอยางนอย 1 คน ลงลายมือชื่อเปนพยาน 
4.3 ผูประเมินเสนอผลคะแนนการประเมินตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ถามี) แลวจัดทำ
บัญชีรายชื่อเรียงลำดับตามผลการประเมินของสำนัก/กอง 
4.4 อปท. รวบรวม และจัดเรียงผลการประเมินของทุกสำนัก/กอง เสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ 

เม.ย. หรือ ต.ค. 5 การพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการประเมิน 
ข้ันตอน 
5.1 อปท.แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ 
5.2 คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ ประชุมใหคำปรกึษาและพิจารณากลั่นกรอง
ผลการประเมินในภาพรวม และรายบุคคลวาการประเมินผลมีมาตรฐานความเปนธรรม
หรือไม และเสนอความเห็นตอนายก อปท. 
5.3 นาย อปท. พิจารณาผลการประเมิน 
5.4 อปท. ประกาศรายชื่อผูมีผลการประเมิน “ดีเดน” ในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน
เพ่ือเปนการยกยอง ชมเชย และสรางแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการ
ประเมินตอไป 
5.5 จัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดงความสำเร็จของงานและสมรรถนะ 
สำหรับแบบประเมินผลใหเก็บสำเนาไวท่ีสำนัก/กอง อยางนอย 2 รอบการประเมิน และ
ใหจัดเก็บตนฉบับไวในแฟมประวัติขาราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































































