
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2558 และมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ2563 
ข้อ 5 และข้อ 10 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาใน
เรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี การเลื่อน
และหรือแต่งตั้ง การย้าย การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงาน
บุคคลเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลยิ่งขั้น จึงก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกันภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส าหรับรอบการประเมินที่ 1              
(วั นที่  1  ตุ ลาคม พ .ศ .2564  ถึ ง วั นที่  31 มีนาคม พ .ศ .256 5)  และรอบการประ เมินที่  2                     
(วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565) ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้มีการก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย

องค์ประกอบในการประเมินไว้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

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

    ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ (ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน) 
ดังนี้ 

    (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 3 ผลงาน 
    (2) รองปลัด ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านักปลัด ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 3 ผลงาน 
    (3) หัวหน้าฝ่าย ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 3 ผลงาน 
    (4) พนักงานส่วนต าบล วิชาการ/ทั่วไป ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 3 ผลงาน 

    พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานนั้น
มาก าหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานด้วย 
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 (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 
ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 

    (2.1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น     
ให้ประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

    (2.2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน ไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 

 ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ระหว่างทดลองการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 

2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้มีการก าหนดวิธีการพิจารณาการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนก าหนดไว้ร้อยละ 70 ดังนี้ 
 (1) ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ร่วมตกลงไว้กับ

ผู้ประเมิน (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ก ากับดูแลในกรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล) ที่มี
การก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
และเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 (2) ส าหรับรองปลัด ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านักปลัด และนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ร่วมตกลงไว้กับผู้ประเมิน (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) ที่มีการ
ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จหรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและ
เหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 (3) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ร่วมตกลงไว้กับผู้ประเมิน 
(ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านักปลัด) ที่มีการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จหรือก าหนดหลักฐาน 
หรือตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 (4) ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่มาช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามเมือง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นการประเมินผลงาน
เพ่ือส่งให้ต้นสังกัดประเมิน 

3. กระประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนก าหนดไว้ร้อย

ละ 30 ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน ดังนี้ 
 3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นในความ

ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการท างานเป็นทีม 
 3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ  ประกอบด้วย การเป็นผู้น าในการ

เปลี่ยนแปลง ความสามารถในการเป็นผู้น า ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธิ์ 
 3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน สายงานละไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ โดยให้พนักงานส่วน

ต าบลต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ต้องประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 ทั้งนี้ ระดับสมรรถนะที่คาดหวังกับระดับสมรรถนะที่ค้นพบในแต่ละระดับต าแหน่ง

ก าหนดให้พิจารณาโดยเปรียบเทียบจากค าอธิบายสมรรถนะเทียบกับพจนานุกรม และมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริง 
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4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ ก.จ. 

ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 

5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5.1 เมื่อเริ่มรอบการประเมิน 
    (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน : ประเมินจากผลการปฏิบัติราชการโดยให้ผู้

ประเมินกับผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ พร้อมก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงาน โดยพิจารณาความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง หน่วยงานหรือส่วนราชการ อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 

    (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่
ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมิน กรอกข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะลงในแบบประเมินและสรุปผล
คะแนนลงในแบบประเมิน 

    ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท าข้อมูล ที่ผู้ประเมินลงนามรับรอง และแบบประเมินที่
สรุปผลคะแนนที่ผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบผลการประเมินครบถ้วนแล้วให้งานการเจ้าหน้าที่ ภายใน
กรอบระยะเวลาของแต่ละรอบการประเมิน เพ่ือน าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลพิจารณา 

 6. ระดับผลการประเมิน  
  ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลมาจัดกลุ่มตาม    
ผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนแต่ละระดับให้เป็นไป
ตามท่ี ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม ดังนี้ 
  (1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
  (2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
  (3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
  (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
  (5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 

7. กรอบระยะเวลาการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    

รอบการประเมินที่ 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) ไว้ดังนี้ 
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ล าดับ กิจกรรม กรอบระยะเวลา รอบการประเมิน 
1/รอบการประเมิน 2 

1 ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เดือนกันยายนของทุกปี 
2 องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
เดือนกันยายนของทุกปี 

3 การจัดท าตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล 
-หน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับหน่วยงานลงสู่
ระดับบุคคล 
-ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) ตกลงร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการ
ประเมิน) ก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานแล้วเสร็จ 

ตุลาคม/เมษายน 

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

5 ผู้ประเมินด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เมื่อครบรอบการประเมิน 
6 ผู้ประเมิน/ส่วนราชการแจ้งผลการประเมินและส่งผลการประเมินให้งาน

การเจ้าหน้าที่ 
เมษายน/ตุลาคม 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับดีเด่น 

เมษายน/ตุลาคม 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
                

  (นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 


