
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
........................................................... 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
๒๕๕8 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 
25๖๓ หนังสือ ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 11 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2559     
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า โดยให้ใช้แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม  ข้อ 5 และข้อ 10 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 25๖๓ 
ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาใน
เรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเล่ือนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี การเล่ือน
และหรือแต่งต้ัง การย้าย การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงาน
บุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนต าบล ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏบิัติงานประจ าปีให้พนักงานส่วนต าบด ในสังกัดทราบโดยท่ัวกันภายในเดือนกันยายนของทุกปี  
 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2565 ส าหรับรอบการประเมินท่ี 1 (วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
และรอบการประเมินท่ี 2 (วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565) ดังนี้ 
 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า 
 1.1 องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้มีการก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยองค์ประกอบในการประเมินไว้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่  

 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาท่ีก าหนด และการประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร 

      ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ (ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน)
ดังนี้ 

      (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 
      (2) ผู้อ านวยการส านัก/กอง ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนไม่น้อยกว่า 2  ผลงาน 
      (3) พนักงานส่วนต าบล ประเภทวิชาการ/ท่ัวไป ตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ านวนไม่น้อย

กว่า 2 ผลงาน 
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      (4) ลูกจ้างประจ า ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 
      ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูง

ขึ้น โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน เมื่อได้รับการแต่งต้ังให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอใน
การพัฒนางานนั้นมาก าหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานด้วย 
      (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 
ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 
   (2.1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้
ประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
   (2.2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภทท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน ไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ  
   (2.3) ลูกจ้างประจ า ให้ประเมินสมรรถนะให้สอดคล้องกับต าแหน่งและกลุ่ม
ต าแหน่งของลูกจ้างประจ าดังนี้ 
    (1) ลูก จ้างประจ าก ลุ่มบริการพื้นฐาน  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก             
5 สมรรถนะ โดยก าหนดสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (2) ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก      
5 สมรรถนะ โดยก าหนดสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
    (3) ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนท่ีมีช่ือและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย     
3 สมรรถนะเช่นเดียวกันกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดสมรรถนะ
ท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
      ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่
ระหว่างทดลองการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในระหว่างรอบการ
ประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 50 

 1.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้มีการก าหนดวิธีการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนก าหนดไว้ร้อยละ 70 ดังนี้ 
 (1) ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้ร่วมตกลงไว้กับ
ผู้ประเมิน (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ก ากับดูแลในกรณีไม่มีนายกฯ) ท่ีมีการก าหนดเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวช้ีวัดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะ
งานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
 (2) ผู้อ านวยการส านัก/กอง และนักวิชาการตรวจสอบภายใน พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงาน
ท่ีได้ร่วมตกลงไว้กับผู้ประเมิน (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) ท่ีมีการก าหนดเป้าหมาย และตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวช้ีวัดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
 (3) ส าหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้ร่วมตกลง
ไว้กับผู้ประเมิน (ผู้อ านวยการส านัก/กอง) ท่ีมีการก าหนดเป้าหมาย และตัวช้ีวัดความส าเร็จ หรือก าหนด
หลักฐาน หรือตัวช้ีวัดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  
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 (4) ส าหรับข้าราชการท่ีมาช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นการประเมินผลการงานเพื่อส่งให้ต้นสังกัดประเมิน 
 (5) ส าหรับลูกจ้างประจ า พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้ร่วมตกลงไว้กับผู้ประเมิน 
(ผู้อ านวยการส านัก/กอง) ท่ีมีการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัด
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

  1.3 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
    การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนก าหนดไว้ 

ร้อยละ 30 ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
ดังนี้ 
 1.3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการท างานเป็นทีม 
 1.3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย การเป็นผู้น าในการ
เปล่ียนแปลง ความสามารถในการเป็นผู้น า ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธ์ 
 1.3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน สายงานละไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ โดยให้ข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ต้องประเมินให้ เป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  
 1.3.4 ลูกจ้างประจ า ให้ประเมินสมรรถนะให้สอดคล้องกับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่ง
ของลูกจ้างประจ าดังนี้ 
  (1) ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพื้นฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
ก าหนดสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
  (2) ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุนให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยก าหนดสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
  (3) ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนท่ีมีช่ือและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 
สมรรถนะเช่นเดียวกันกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดสมรรถนะท่ี
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
      ท้ังนี้ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังกับระดับสมรรถนะท่ีค้นพบในแต่ละระดับต าแหน่ง 
ก าหนดให้พิจารณาโดยเปรียบเทียบจากค าอธิบายสมรรถนะเทียบกับพจนานุกรม และมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งกับพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจริง 

 1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
        การประเมินผลการปฏิบั ติราชการ ก าหนดให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ที่ ก.อบต. ก าหนด 

 1.5 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    1.5.1 เม่ือเร่ิมรอบการประเมิน 
 (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน : ประเมินจากผลการปฏิบัติราชการโดยให้ผู้
ประเมินกับผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ พร้อมก าหนดตัวช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงาน โดยพิจารณาความสอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือส่วนราชการ อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
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 (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ : ประเมินโดยใช้
วิธีการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินโดยผู้ประเมิน โดยให้กรอกระดับสมรรถนะท่ี
คาดหวังตามระดับต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 ให้ผู้รับการประเมินเสนอแบบประเมินท่ีได้จัดท าตามท่ีได้ก าหนดข้อตกลงร่วมกัน
พร้อมลงนามรับทราบข้อตกลงแล้วให้ผู้ประเมินเพื่อลงนามรับทราบข้อตกลงและให้ผู้ประเมินหรือส่วนราชการ
รวบรวมไว้ส าหรับการประเมินในช่วงครบรอบการประเมิน 
      1.5.2 ระหว่างรอบการประเมิน  
   ผู้ประเมินให้ค าปรึกษา แนะน า หรือช้ีแจงแก่ผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  
         1.5.3 เม่ือครบรอบการประเมิน 
 (1 )  กา รประ เ มินผลสั มฤทธิ์ ของงาน  ให้ ผู้ มี อ าน าจหน้ า ท่ี ปร ะ เมิ นผล 
การปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินตามตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้จัดท าไว้เมื่อเริ่มรอบการประเมิน 
ตามข้อตกลง และกรอกข้อมูลผลการประเมินลงในแบบประเมิน และสรุปผลคะแนนลงในแบบ  
 (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ ผู้มีอ านาจ 
หน้าท่ีประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมิน กรอกข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะลงในแบบประเมิน  
และสรุปผลคะแนนลงในแบบประเมิน 
 ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท าข้อมูล ท่ีผู้ประเมินลงนามรับรอง และแบบประเมินท่ี
สรุปผลคะแนนท่ีผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบผลการประเมินครบถ้วนแล้วให้กองการเจ้าหน้าท่ี/หรืองาน
การเจ้าหน้าท่ี ภายในกรอบระยะเวลาของแต่ละรอบการประเมิน เพื่อน าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ
กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณา  

 1.6 กรอบระยะเวลาการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
      ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินการประเมินผลการปฏิบั ติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบการประเมินท่ี 1 (วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565) รอบการ
ประเมินท่ี 2 (วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565) ไว้ดังนี้ 
 

  ล าดับ กิจกรรม กรอบระยะเวลา รอบการ
ประเมิน 1/รอบการประเมิน 2 

1 ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เดือนกนัยายนของทุกปี 
2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
เดือนกันยายนของทุกปี 

3 การจัดท าตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล 
- หน่วยงานถ่ายทอดตัว ช้ีวัดและค่าเป้าหมายจากระดับ
หน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล 
- ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) ตกลงร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชา   
(ผู้รับการประเมิน) ก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานแล้วเสร็จ 

ตุลาคม / เมษายน  

4 ผู้ประเมินแต่ละระดับ ติดตามและให้ค าปรึกษาแนะน า ตุลาคม – มีนาคม / เมษายน - 
กันยายน  

5 ผู้ประเมินด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เมื่อครบรอบการประเมิน 
6 ผู้ประเมิน/ส่วนราชการแจ้งผลการประเมินและส่งผลการ

ประเมินให้กองการเจ้าหน้าท่ี/งานการเจ้าหน้าท่ี 
 

เมษายน / ตุลาคม 
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  ล าดับ กิจกรรม กรอบระยะเวลา รอบการ
ประเมิน 1/รอบการประเมิน 2 

7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายช่ือผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับดีเด่น 
 

เมษายน / ตุลาคม 

 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

                    
 
  

  (นายแต๋ง   อินทา)   
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 


