
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

……………………………………………………. 
 

  โดยที่ ก.จ./ ก.ท. / ก.อบต.  ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558  และมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน (พนักงำนส่วนท้องถิ่น) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ข้อ 5 และข้อ 10 ของประกำศ ก.จ.,ก.ท. และ       
ก.อบต.  เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (พนักงำนส่วนท้องถิ่น) 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ  เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่ำตอบแทน  เงิน
รำงวัลประจ ำปี  กำรเลื่อนและหรือแต่งตั้ง กำรย้ำย กำรโอนและรับโอน กำรให้ออกจำกรำชกำร กำรจูงใจให้รำงวัล 
และกำรบริหำรงำนบุคคลเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ (พนักงำนส่วนท้องถิ่น) ปฏิบัติรำชกำรให้มี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด  ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีให้ (พนักงำนส่วนท้องถิ่น) ในสังกัดทรำบโดยทั่วกันภำยในเดือนกันยำยนของทุกปี 
 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด  จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นในสังกัด  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ส ำหรับรอบกำรประเมินที่ 1 (วันที่ 
1 ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่  31 มีนำคม พ.ศ.2564) และรอบกำรประเมินที่ 2 (วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2564 
ถึงวันที่  30 กันยำยน พ.ศ. 2564) 
                    1. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด  ได้มีกำรก ำหนดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดย
องค์ประกอบในกำรประเมินไว้  2  องค์ประกอบ  ได้แก่ 
     (1) ผลสัมฤทธิ์ของงำน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 70  โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน 
คุณภำพของงำน ควำมรวดเร็วหรือตรงตำมเวลำที่ก ำหนด และกำรประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร 
          ให้ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ของงำนพร้อมก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ (ไม่น้อยกว่ำ 2 ผลงำน) ดังนี้ 

(1) ปลัด อปท.  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ   จ ำนวน  2  ผลงำน 
(2) ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ    จ ำนวน  2  ผลงำน 
(3) หัวหน้ำฝ่ำย  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ    จ ำนวน  2  ผลงำน 
(4) ข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น  (สำยงำนวิชำกำร/ทั่วไป)  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

จ ำนวน  2  ผลงำน 
ข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งหรือระดับสูงขึ้น  

โดยมีกำรเสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในกำรพัฒนำงำน  เมื่อได้รับกำรแต่งตั้งให้น ำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในกำร
พัฒนำงำนนั้นมำก ำหนดเป็นองค์ประกอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนด้วย 
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  (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  โดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 
ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน  ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 

         (2.1)  ต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น และต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นให้
ประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ ำผู้บริหำร 

          (2.2) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรนะหลัก และ
สมรรถนะประจ ำสำยงำน  ไม่น้อยกว่ำ 3 สมรรถนะ 

ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือมีระยะเวลำทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอยู่ในระหว่ำงรอบกำรประเมินให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนและพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรโดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 

2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด  ได้มีกำรก ำหนดวิธีกำรพิจำรณำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

งำน  ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนก ำหนดไว้ร้อยละ 70 ดังนี้ 
   (1)  ส ำหรับปลัด อปท. พิจำรณำผลสัมฤทธิ์ของงำนที่ได้ร่วมตกลงไว้กับผู้ประเมิน (นำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) ที่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หรือก ำหนดหลักฐำน หรือตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

   (2)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง และนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  พิจำรณำผลสัมฤทธิ์ของงำนที่ได้
ร่วมตกลงไว้กับ (ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) ที่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หรือก ำหนด
หลักฐำน หรือตัวชี้วัดควำมส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

   (3) ส ำหรับข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น พิจำรณำผลสัมฤทธิ์ของงำนที่ได้ร่วมตกลงไว้กับ
ผู้ประเมิน (ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง) ที่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หรือก ำหนดหลักฐำน หรือ
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

   (4) ส ำหรับข้ำรำชกำรที่มำช่วยรำชกำรหรือปฏิบัติรำชกำรที่ อปท.ให้นำยก อปท. เป็นผู้ให้ข้อมูล
และควำมเห็นกำรประเมินผลกำรงำนเพื่อส่งให้ต้นสังกัดประเมิน 

3. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
    กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ  ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนก ำหนดไว้ร้อยละ 

30  ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร และสมรรถนะประจ ำสำยงำน ดังนี้ 
     (3.1)  สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  ประกอบด้วย  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ , กำรยึดมั่นในควำม

ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม , กำรเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน, กำรบริกำรเป็นเลิศ และกำรท ำงำนเป็นทีม 
     (3.2) สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ  ประกอบด้วย กำรเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง

, ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ, ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน และกำรคิดเชิงกลยุทธ์ 
     (3.3) สมรรถนะประจ าสายงาน สายงานละไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ  โดยให้ข้ำรำชกำรและ

พนักงำนส่วนท้องถิ่นต ำแหน่งประเภทวิชำกำรและประเภททั่วไป ต้องประเมินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง  
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  ทั้งนี้ ระดับสมรรถนะที่คำดหวังกับระดับสมรรถนะที่ค้นพบในแต่ละระดับต ำแหน่งก ำหนดให้
พิจำรณำโดยเปรียบเทียบจำกค ำอธิบำยสมรรถนะเทียบกับพจนำนุกรม และมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งกับพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นจริง 
  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
      กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดให้ใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ ก.จ., 
ก.ท. และก.อบต.ก าหนด 

 

  5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   5.1 เมื่อเริ่มรอบการประเมิน 
    (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน : ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติรำชกำรโดยให้
ผู้ประเมินกับผู้รับกำรประเมินก ำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร พร้อมก ำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐำนบ่งชี้ควำมส ำเร็จของงำน โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร อย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะงำน 
    (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ : ประเมินโดยใช้
วิธีกำรสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับกำรประเมินโดยผู้ประเมิน โดยให้กรอกระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
ตำมระดับต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
    ให้ผู้รับกำรประเมินเสนอแบบประเมินที่ได้จัดท ำตำมที่ได้ก ำหนดข้อตกลงร่วมกัน
พร้อมลงนำมรับทรำบข้อตกลงแล้วให้ผู้ประเมินเพ่ือลงนำมรับทรำบข้อตกลงและให้ผู้ประเมินหรือส่วนรำชกำร
รวบรวมไว้ส ำหรับกำรประเมินในช่วงครบรอบกำรประเมิน 
   5.2  ระหว่างรอบการประเมิน 
          ผู้ประเมินให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ หรือชี้แจงแก่ผู้รับกำรประเมิน เพ่ือปรับปรุง แก้ไข
และพัฒนำผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในกำรปฏิบัติรำชกำร 
   5.3  เม่ือครบรอบการประเมิน 
    (1)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของผู้รับกำรประเมินตำมตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงำนที่ได้จัดท ำไว้เมื่อเริ่มรอบกำรประเมินตำมข้อตกลง และ
กรอกข้อมูลผลกำรประเมินลงในแบบประเมิน และสรุปผลคะแนนลงในแบบ 
    (2)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ให้ผู้มีอ ำนำจ
หน้ำที่ประเมินสมรรถนะของผู้รับกำรประเมิน กรอกข้อมูลผลกำรประเมินสมรรถนะลงในแบบประเมินและสรุปผล
คะแนนลงในแบบประเมิน 
    ให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนจัดท ำข้อมูล ที่ผู้ประเมินลงนำมรับรอง และแบบ
ประเมินที่สรุปผลคะแนนที่ผู้รับกำรประเมินได้ลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินครบถ้วนให้กองกำรเจ้ำหน้ำที่/หรือ
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ภำยในกรอบระยะเวลำของแต่ละรอบกำรประเมิน เพ่ือน ำผลกำรประเมินเสนอคณะกรรมกำร
กลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นพิจำรณำ 
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  6.  กรอบระยะเวลาการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
       ก ำหนดกรอบระยะเวลำกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564  รอบกำรประเมินที่  1 (วันที่  1 ตุลำคม พ.ศ.2563  ถึ งวันที่   31 มีนำคม พ.ศ.2564)                           
รอบกำรประเมินที่ 2 (วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ.2564  ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2564) ไว้ดังนี้ 
ล าดับ กิจกรรม กรอบระยะเวลา 

รอบการประเมิน 1/ 
รอบการประเมิน 2 

1 ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เดือนกันยำยนของทุกปี 
2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนประจ ำปี 
เดือนกันยำยนของทุกปี 

3 กำรจัดท ำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงำนรำยบุคคล 
- หน่วยงำนถ่ำยทอดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยจำกระดับหน่วยงำนลงสู่ระดับ
บุคคล 
- ผู้บังคับบัญชำ (ผู้ประเมิน) ตกลงร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชำ (ผู้ รับกำร
ประเมิน) ก ำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงำนแล้วเสร็จ 

ตุลำคม / เมษำยน 

4 ผู้ประเมินแต่ละระดับ ติดตำมและให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตุ ล ำ ค ม  –  มี น ำ ค ม /
เมษำยน – กันยำยน 

5 ผู้ประเมินด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะ เมื่อครบรอบกำรประเมิน 
6 ผู้ประเมิน/ส่วนรำชกำรแจ้งผลกำรประเมินและส่งผลกำรประเมินให้กองกำร

เจ้ำหน้ำที่/งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
เมษำยน / ตุลำคม  

7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกำศรำยชื่อผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรใน
ระดับดีเด่น 

เมษำยน / ตุลำคม 

 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  21  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นำยฮำเซ็น   วำหะ) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะโด 

 


