
 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สําหรบัรอบการประเมินท่ี 1 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึง
วันท่ี 31 มีนาคม 2566 และรอบการประเมินท่ี 2 (วันท่ี 1 เมษายน 2566 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566) 

………………………………….……… 
 

  โดยท่ี ก.จ. / ก.ท. / ก.อบต. ไดกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ (พนักงานสวนทองถ่ิน) พ.ศ. 2558 และมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานสวนทองถ่ิน)  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ขอ 5 และขอ 10 ของ
ประกาศ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (พนักงานสวนทองถ่ิน) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 กําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ไดแก การ
เลื่อนข้ันเงินเดือน คาตอบแทน เงินรางวัลประจําป การเลื่อนและหรือแตงตั้ง การยาย การโอนและรับโอน การ
ใหออกจากราชการ  การจูงใจใหรางวัล  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจให 
(พนังกานสวนทองถ่ิน) ปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน จึงกําหนดให องคการบริหาร
สวนตําบลทาขาม  ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปให (พนักงานสวนทองถ่ิน) 
ในสังกัดทราบโดยท่ัวกันภายในเดือนกันยายนของทุกป 
  องคการบริหารสวนตําบลทาขาม จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินในสังกัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สําหรับรอบการประเมินท่ี 
1 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2566 และรอบการประเมินท่ี 2 (วันท่ี 1 เมษายน 2566ถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2566) ดังนี้ 
 

  1. องคประกอบการประเมิน และสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม ไดมีการกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย 
องคประกอบในการประเมินไว 2 องคประกอบ ไดแก 

(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดสวนคะแนนรอยละ 70 โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาท่ีกําหนด และการประหยัดหรือความคุมคาของการใช
ทรัพยากร 

ใหกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพรอมกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ(ไมนอยกวา 2 ผลงาน)  
ดังนี้ 

(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 3 ผลงาน 
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 3 ผลงาน 
(3) หัวหนาสํานักปลัด และผูอํานวยการกอง ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 3 ผลงาน 
(4) พนักงานสวนตําบล ประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

จํานวน 2 ผลงาน 
  พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือระดับสูงข้ึน โดยมีการ 
เสนอวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการพัฒนางาน เม่ือไดรับการแตงตั้งใหนําวิสัยทัศนหรือขอเสนอในการพัฒนางาน
นั้นมากําหนดเปนองคประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานดวย 
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(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดสวนคะแนนรอยละ 30  
ประกอบดวย การประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน ใหประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้ 

(2.1) ตําแหนง ประเภทบริหารทองถ่ิน และตําแหนงประเภทอํานวยการ 
ทองถ่ิน ใหประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําผูบริหาร 

(2.2) ตําแหนง ประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภทท่ัวไป ทองถ่ิน ให 
ประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน ไมนอยกวา 3 สมรรถนะ 
   สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ี
อยูระหวางทดลองการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการอยูในระหวางรอบการ
ประเมิน ใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดสวนคะแนนของแตละ
องคประกอบรอยละ 50  
 

  2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม ไดมีการกําหนดวิธีการพิจารณาและการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของงาน ซ่ึงมีสัดสวนคะแนนกําหนดไวรอยละ 70 ดังนี้ 
(1) สําหรับปลัดองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดรวมตกลงไวกับ

ผูประเมิน (นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม) ท่ีมีการกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ หรือ
กําหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

(2) สําหรับรองปลัด ผูอํานวยการกอง/กอง และนักวิชาการตรวจสอบภายใน พิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดรวมตกลงไวกับผูประเมิน (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล) ท่ีมีการกําหนดเปาหมาย 
และตัวชี้วัดความสําเร็จ หรือกําหนดหลักฐานหรือตัวชี้วัดความสําเร็จอางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะ
งานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

(3) สําหรับขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดรวมตกลง
ไวกับผูประเมิน (ผูอํานวยการสํานัก/กอง) ท่ีมีการกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ หรือกําหนด
หลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตรมมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

(4) สําหรับขาราชการท่ีมาชวยราชการ หรือปฏิบัติราชการ  ท่ีองคการบริหารสวนตําบล
ทาขาม  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  เปนผูใหขอมูลและความเห็นการประเมินผลงานเพ่ือสงให
ตนสังกัดประเมิน 

 

  3. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซ่ึงมีสัดสวนคะแนนกําหนดไว 

รอยละ 30 ประกอบดวยสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน ดังนี้ 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธิ์ การยึดม่ันในความ

ถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การเขาใจในองคกรและระบบงาน การบริการเปนเลิศ และการทํางานเปนทีม 
3.2 สมรรถนะประจําผูบริหาร 4 สมรรถนะ ประกอบดวย การเปนผูนําในการ

เปลี่ยนแปลง ความสามารถในการเปนผูนํา ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธ 
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3.3 สมรรถนะประจําสายงาน สายงานละไมนอยกวา 3 สมรรถนะ โดยใหขาราชการ

และพนักงานสวนทองถ่ิน ตําแหนงประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ตองประเมินใหเปนไปตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 

ท้ังนี้  ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังกับระดับสมรรถนะท่ีคนพลในแตละระดับตําแหนง
กําหนดใหพิจารณาโดยเปรียบเทียบจากคําอธิบายสมรรถนะเทียบกับพจนานุกรม และมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงกับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดใหใชแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กําหนด 
 

  5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5.1 เม่ือเริ่มรอบการประเมิน 
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน : ประเมินจากผลการปฏิบัติราชการโดยใหผูประเมิน

กับผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
พรอมกําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงข้ีความสําเร็จของงาน โดยพิจารณาความสอดคลองกับตัวชี้วัดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานหรือสวนราชการ อยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ : ประเมินโดยใชวิธีการ 
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินโดยผูประเมิน โดยใหกรอกระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง
ตามระดับตําแหนงท่ีกําหนดไวตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ใหผูรับการประเมินเสนอแบบประเมินท่ีไดจัดทําตามท่ีไดกําหนดขอตกลงรวมกันพรอมลง
นามรับทราบขอตกลงแลวใหผูประเมินเพ่ือลงนามรับทราบขอตกลงและใหผูประเมินหรือสวนราชการรวบรวม
ไวสําหรับการประเมินในชวงครบรอบการประเมิน 

5.2 เม่ือครบรอบการประเมิน 
ผูประเมินใหคําปรึกษา แนะนํา หรือชี้แจงแกผูรับการประเมิน เพ่ือปรับปรุง แกไข และ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
5.3 เม่ือครบรอบการประเมิน 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผูรับการประเมินตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดจัดทําไวเม่ือเริ่มรอบการประเมินตามขอตกลง และ
กรอกขอมูลการประเมินลงในแบบประเมิน และสรุปผลคะแนนลงในแบบ 

(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใหผูมีอํานาจหนาท่ี
ประเมินสมรรถนะของผูรับการประเมิน กรอกขอมูลผลการประเมินสมรรถนะลงในแบบประเมินและสรุปผล
คะแนนลงในแบบประเมิน 

ใหสวนราชการ/หนวยงานจัดทําขอมูล ท่ีผูประเมินลงนามรับรอง และแบบประเมินท่ี
สรุปผลคะแนนท่ีผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบผลการประเมินครบถวนแลวใหกองการเจาท่ี/หรืองานการ
เจาหนาท่ี ภายในกรอบระยะเวลาของแตละรอบการประเมิน เพ่ือนําผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินพิจารณา 
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6. กรอบระยะเวลาการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 รอบการประเมินท่ี 1 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2566) รอบการประเมินท่ี 2 
(วันท่ี 1 เมษายน 2566 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566) ไวดังนี้ 

 
ลําดับ กิจกรรม กรอบระยะเวลา รอบการ 

ประเมิน 1/ รอบการประเมิน 2 
1 กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เดือนกันยายนของทุกป 
2 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม ประกาศกําหนดหลักเกณฑ

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
เดือนกันยายนของทุกป 

3 การจัดทําตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล 
- หนวยงานถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับ
หนวยงานลงสูระดับบุคคล 
- ผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) ตกลงรวมกันกับผูใตบังคับบัญชา  
(ผูรับการประเมิน) กําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานแลวเสร็จ 

ตุลาคม/เมษายน 

4 ผูประเมินแตละระดับ ติดตามและใหคําปรึกษาแนะนํา ตุลาคม – มีนาคม/เมษายน-
กันยายน 

5 ผูประเมินดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เม่ือครบรอบการประเมิน 
6 ผูประเมิน/สวนราชการแจงผลการประเมินและสงผลการ

ประเมินใหกองการเจาหนาท่ี/งานการเจาหนาท่ี 
เมษายน/ตุลาคม 

7 องคการบริหารสวนตําบลทาขาม ประกาศรายชื่อผูมีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับดีเดน 

เมษายน/ตุลาคม 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  15  กันยายน  พ.ศ. 2565 
 

 

 
 

(นายวิกรานต  ลิ้มพานิชเจริญ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
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