
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปะโด 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นในสังกัด 

องคการบริหารสวนตําบลปะโด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

……………………………………………………. 
 

  โดยท่ี ก.จ./ ก.ท. / ก.อบต.  ไดกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2558  และมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงาน (พนักงานสวนทองถ่ิน) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ขอ 5 และขอ 10 ของประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ       

ก.อบต.  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานสวนทองถ่ิน) 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563  กําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ไดแก การเลื่อนข้ันเงินเดือน  คาตอบแทน  เงิน

รางวัลประจําป  การเลื่อนและหรือแตงตั้ง การยาย การโอนและรับโอน การใหออกจากราชการ การจูงใจใหรางวัล 

และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจให (พนักงานสวนทองถ่ิน) ปฏิบัติราชการใหมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน  จึงกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลปะโด  ประกาศหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปให (พนักงานสวนทองถ่ิน) ในสังกัดทราบโดยท่ัวกันภายในเดือนกันยายนของทุกป 
 

  องคการบริหารสวนตําบลปะโด  จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินในสังกัด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  สําหรับรอบการประเมินท่ี 1 (วันท่ี 

1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันท่ี  31 มีนาคม พ.ศ.2564) และรอบการประเมินท่ี 2 (วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 

ถึงวันท่ี  30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

                    1. องคประกอบการประเมิน และสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ 

      องคการบริหารสวนตําบลปะโด  ไดมีการกําหนดการประเมินผลการปฏิบั ติงาน โดย

องคประกอบในการประเมินไว  2  องคประกอบ  ไดแก 

     (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดสวนคะแนนรอยละ 70  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาท่ีกําหนด และการประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร 

          ใหกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพรอมกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ (ไมนอยกวา 2 ผลงาน) ดังนี้ 

(1) ปลัด อปท.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ   จํานวน  3  ผลงาน 

(2) ผูอํานวยการสํานัก/กอง  ตัวชี้วัดความสําเร็จ    จํานวน  3  ผลงาน 

(3) หัวหนาฝาย  ตัวชี้วัดความสําเร็จ    จํานวน  3  ผลงาน 

(4) ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน  (สายงานวิชาการ/ท่ัวไป)  ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

จํานวน  3  ผลงาน 

ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือระดับสูงข้ึน  

โดยมีการเสนอวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการพัฒนางาน  เม่ือไดรับการแตงตั้งใหนําวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการ

พัฒนางานนั้นมากําหนดเปนองคประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานดวย 
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  (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  โดยมีสัดสวนคะแนนรอยละ 30 

ประกอบดวย การประเมินสมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน  ใหประเมิน

จากสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้ 

         (2.1)  ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน และตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ินให

ประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําผูบริหาร 

          (2.2) ตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภทท่ัวไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 

และสมรรถนะประจําสายงาน  ไมนอยกวา 3 สมรรถนะ 

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีอยูระหวาง

ทดลองการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการอยูในระหวางรอบการประเมินให

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการโดยมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบรอยละ 50 

2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

    องคการบริหารสวนตําบลปะโด  ไดมีการกําหนดวิธีการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

งาน  ซ่ึงมีสัดสวนคะแนนกําหนดไวรอยละ 70 ดังนี้ 

   (1)  สําหรับปลัด อปท. พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดรวมตกลงไวกับผูประเมิน (นายก

องคการบริหารสวนตําบล) ท่ีมีการกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ หรือกําหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัด

ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

   (2)  ผูอํานวยการสํานัก/กอง และนักวิชาการตรวจสอบภายใน  พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได

รวมตกลงไวกับ (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล) ท่ีมีการกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ หรือกําหนด

หลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

   (3) สําหรับขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดรวมตกลงไวกับ

ผูประเมิน (ผูอํานวยการสํานัก/กอง) ท่ีมีการกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ หรือกําหนดหลักฐาน หรือ

ตัวชี้วัดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

   (4) สําหรับขาราชการท่ีมาชวยราชการหรือปฏิบัติราชการท่ี อปท.ใหนายก อปท. เปนผูใหขอมูล

และความเห็นการประเมินผลการงานเพ่ือสงใหตนสังกัดประเมิน 

3. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

    การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ซ่ึงมีสัดสวนคะแนนกําหนดไวรอยละ 

30  ประกอบดวยสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจาํผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน ดังนี้ 

     (3.1)  สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  ประกอบดวย  การมุงผลสัมฤทธิ์ , การยึดม่ันในความ

ถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม , การเขาใจในองคกรและระบบงาน, การบริการเปนเลิศ และการทํางานเปนทีม 

     (3.2) สมรรถนะประจําผูบริหาร 4 สมรรถนะ  ประกอบดวย การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง

, ความสามารถในการเปนผูนํา, ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธ 

     (3.3) สมรรถนะประจําสายงาน สายงานละไมนอยกวา 3 สมรรถนะ  โดยใหขาราชการและ

พนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ตองประเมินใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง  
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  ท้ังนี้ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังกับระดับสมรรถนะท่ีคนพบในแตละระดับตําแหนงกําหนดให

พิจารณาโดยเปรียบเทียบจากคําอธิบายสมรรถนะเทียบกับพจนานุกรม และมาตรฐานกําหนดตําแหนงกับพฤติกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจริง 

  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

      การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดใหใชแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท่ี ก.จ., 

ก.ท. และก.อบต.กําหนด 

 

  5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   5.1 เม่ือเริ่มรอบการประเมิน 

    (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน : ประเมินจากผลการปฏิบัติราชการโดยให

ผูประเมินกับผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ พรอมกําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงาน โดยพิจารณาความสอดคลองกับตัวชี้วัดของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานหรือสวนราชการ อยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

    (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ : ประเมินโดยใช

วิธีการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินโดยผูประเมิน โดยใหกรอกระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง

ตามระดับตําแหนงท่ีกําหนดไวตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

    ใหผูรับการประเมินเสนอแบบประเมินท่ีไดจัดทําตามท่ีไดกําหนดขอตกลงรวมกัน

พรอมลงนามรับทราบขอตกลงแลวใหผูประเมินเพ่ือลงนามรับทราบขอตกลงและใหผูประเมินหรือสวนราชการ

รวบรวมไวสําหรบัการประเมินในชวงครบรอบการประเมิน 

   5.2  ระหวางรอบการประเมิน 

          ผูประเมินใหคําปรึกษา แนะนํา หรือชี้แจงแกผูรับการประเมิน เพ่ือปรับปรุง แกไข

และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 

   5.3  เม่ือครบรอบการประเมิน 

    (1)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของผูรับการประเมินตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดจัดทําไวเม่ือเริ่มรอบการประเมินตามขอตกลง และ

กรอกขอมูลผลการประเมินลงในแบบประเมิน และสรุปผลคะแนนลงในแบบ 

    (2)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ใหผูมีอํานาจ

หนาท่ีประเมินสมรรถนะของผูรับการประเมิน กรอกขอมูลผลการประเมินสมรรถนะลงในแบบประเมินและสรุปผล

คะแนนลงในแบบประเมิน 

    ใหสวนราชการ/หนวยงานจัดทําขอมูล ท่ีผูประเมินลงนามรับรอง และแบบ

ประเมินท่ีสรุปผลคะแนนท่ีผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบผลการประเมินครบถวนใหกองการเจาหนาท่ี/หรือ

งานการเจาหนาท่ี ภายในกรอบระยะเวลาของแตละรอบการประเมิน เพ่ือนําผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินพิจารณา 
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  6.  กรอบระยะเวลาการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

       กําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564  รอบการประเมินท่ี 1 (วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2563  ถึงวันท่ี  31 มีนาคม พ.ศ.2564)                           รอบ

การประเมินท่ี 2 (วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2564  ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2564) ไวดังนี้ 

ลําดับ กิจกรรม กรอบระยะเวลา 
รอบการประเมิน 1/ 
รอบการประเมิน 2 

1 กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เดือนกันยายนของทุกป 
2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกาศกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําป 
เดือนกันยายนของทุกป 

3 การจัดทําตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล 
- หนวยงานถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับ
บุคคล 
- ผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) ตกลงรวมกันกับผูใตบังคับบัญชา (ผูรับการ
ประเมิน) กําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานแลวเสรจ็ 

ตุลาคม / เมษายน 

4 ผูประเมินแตละระดับ ติดตามและใหคําปรึกษาแนะนํา ตุ ล า ค ม  –  มี น า ค ม /
เมษายน – กันยายน 

5 ผูประเมินดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เม่ือครบรอบการประเมิน 
6 ผูประเมิน/สวนราชการแจงผลการประเมินและสงผลการประเมินใหกองการ

เจาหนาท่ี/งานการเจาหนาท่ี 
เมษายน / ตุลาคม  

7 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับดีเดน 

เมษายน / ตุลาคม 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๓ 
 

 

 

 

(นายฮาเซ็น   วาหะ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลปะโด 

 


