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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  โดยที่ ก.จ./ ก.ท. / ก.อบต. ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 5 และข้อ 10 ของประกาศ ก.จ. ก.ท. และ  ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2563 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจำปี 
การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการ
บริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปีให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนกันยายนของ ทุกปี  
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับรอบการประเมินที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม  
พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และรอบการประเมินที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2565) ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้มีการกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยองค์ประกอบ
ในการประเมินไว้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่  

 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กำหนด และการประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
ให้กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน) ดังนี้ 

   (1) ปลัด อบต. ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 2 ผลงาน 
   (2) รอง ปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนัก ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 2 ผลงาน 
   (3) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 2 ผลงาน 
 พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์

หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานนั้นมากำหนดเป็น
องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานด้วย 

  (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 ประกอบด้วย 
การประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน ให้ประเมินจากสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้ 
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  (2.1) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำผู้บริหาร 
  (2.2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ประเมินสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจำสายงาน ไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ  
   สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างทดลองการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 
 2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้มีการกำหนดวิธีการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนกำหนดไว้ร้อยละ 70 ดังนี้ 
 (1) สำหรับปลัด อบต. พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ร่วมตกลงไว้กับผู้ประเมิน (นายก อบต. 
หรือผู้กำกับดูแลในกรณีไม่มีนายก อบต.) ที่มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ หรือกำหนดหลักฐาน 
หรือตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
 (2) สำหรับรองปลัด ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนัก และนักวิชาการตรวจสอบภายใน พิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ร่วมตกลงไว้กับผู้ประเมิน (ปลัด อบต.) ที่มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
หรือกำหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง  
 (3) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ร่วมตกลงไว้กับผู้ประเมิน 
(ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนัก) ที่มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ หรือกำหนดหลักฐาน หรือ
ตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
 (4) สำหรับข้าราชการที่มาช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการที่ อบต. ให้นายก อบต. เป็นผู้ให้ข้อมูลและ
ความเห็นการประเมินผลการงานเพ่ือส่งให้ต้นสังกัดประเมิน 
 3. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนกำหนดไว้ร้อยละ 
30 ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน ดังนี้ 
 3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นในความถูกต้อง   
ชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการทำงานเป็นทีม 
 3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
ความสามารถในการเป็นผู้นำ ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธ์ 
 3.3 สมรรถนะประจำสายงาน สายงานละไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ  โดยให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่นตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ต้องประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
  ทั้งนี้ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังกับระดับสมรรถนะท่ีค้นพบในแต่ละระดับตำแหน่ง กำหนดให้ 
พิจารณาโดยเปรียบเทียบจากคำอธิบายสมรรถนะเทียบกับพจนานุกรม และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกับ
พฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริง 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
            การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ กำหนดให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. กำหนด 
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 5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    5.1 เม่ือเริ่มรอบการประเมิน 
  (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน : ประเมินจากผลการปฏิบัติราชการโดยให้ผู้ประเมิน
กับผู้รับการประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
พร้อมกำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงาน โดยพิจารณาความสอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือส่วนราชการ อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

 (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  : ประเมินโดยใช้วิธีการ
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินโดยผู้ประเมิน โดยให้กรอกระดับสมรรถนะที่คาดหวังตาม
ระดับตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 ให้ผู้รับการประเมินเสนอแบบประเมินที่ได้จัดทำตามที่ได้กำหนดข้อตกลงร่วมกัน พร้อมลงนาม
รับทราบข้อตกลงแล้วให้ผู้ประเมินเพ่ือลงนามรับทราบข้อตกลงและให้ผู้ประเมินหรือส่วนราชการรวบรวมไว้สำหรับ
การประเมินในช่วงครบรอบการประเมิน 
  5.2 ระหว่างรอบการประเมิน  
 ผู้ประเมินให้คำปรึกษา แนะนำ หรือชี้แจงแก่ผู้รับการประเมิน เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  
     5.3 เม่ือครบรอบการประเมิน 
 (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้จัดทำไว้เมื่อเริ่มรอบการประเมินตามข้อตกลง และกรอกข้อมูล
ผลการประเมินลงในแบบประเมิน และสรุปผลคะแนนลงในแบบ  
 (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน
สมรรถนะของผู้รับการประเมิน กรอกข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะลงในแบบประเมินและสรุปผลคะแนนลงใน
แบบประเมิน 
 ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานจดัทำข้อมูล ที่ผู้ประเมินลงนามรับรอง และแบบประเมินที่สรุปผลคะแนน
ที่ผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบผลการประเมินครบถ้วนแล้วให้งานการเจ้าหน้าที่ ภายในกรอบระยะเวลาของ
แต่ละรอบการประเมิน เพื่อนำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณา  

 6. กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รอบการประเมินที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565) รอบการประเมินที่ 
2 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565) ไว้ดังนี้ 

 ลำดับ  กิจกรรม กรอบระยะเวลา  
รอบการประเมิน 1/รอบการประเมิน 2 

1 กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เดือนกันยายนของทุกปี 
2 อบต.ตาอ็อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจำปี 
เดือนกันยายนของทุกปี 

3 การจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล 
- หน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับ 
  หน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล 

ตุลาคม / เมษายน 



ห น้ า  | 4 

 ลำดับ  กิจกรรม กรอบระยะเวลา  
รอบการประเมิน 1/รอบการประเมิน 2 

- ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) ตกลงร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
  (ผู้รับการประเมิน) กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   แล้วเสร็จ 

4 ผู้ประเมินแต่ละระดับ ติดตามและให้คำปรึกษาแนะนำ ตุลาคม - มีนาคม/ เมษายน - กันยายน  
5 ผู้ประเมินดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เมื่อครบรอบการประเมิน 
6 ผู้ประเมิน/ส่วนราชการแจ้งผลการประเมินและส่งผลการ

ประเมินให้งานการเจ้าหน้าที่ 
เมษายน / ตุลาคม 

7 อบต.ตาอ็อง ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับ
ดีเด่น 

เมษายน / ตุลาคม 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  กันยายน  พ.ศ. 2564 
                                               

                                              
 (นายสหัส   ยิ่งยงยุทธ) 

            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 


