
 
 
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
เรื่อง   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

                                                        **************** 
โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 ข้อ 5 และข้อ 10 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย การโอน และรับโอน การให้
ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
ส่วนต าบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัดทราบ
โดยทั่วกันภายในเดือนกันยายนของทุกปี  

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู จึงประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส าหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565) และรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ.2565) ดังนี้ 
  1. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ได้มีการก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
องค์ประกอบการประเมินไว้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
      พนักงานส่วนต าบล 
      (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่ก าหนด และการประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
      ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมก าหนดตัวชี้วัดวัดความส าเร็จ (ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน) 
ดังนี้ 
   (1.1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน  2  ผลงาน 
   (1.2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการส านัก/กอง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จ านวน  2  ผลงาน 
   (1.3) พนักงานส่วนต าบล ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน  2  ผลงาน 

    พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้น โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์
หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน หรือได้รับการแต่งตั้งให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ ในการพัฒนางานนั้นมาก าหนด
เป็นองค์การประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานด้วย 
 
 
                    /(2) พฤติกรรม... 
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       (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 
ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน ให้ประเมินจาก
สมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 
             (2.1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้
ประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
            (2.2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจ าสายงาน ไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 
  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ระหว่าง
ทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ระหว่างรอบการประเมิน ให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 
50 
  2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
       องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ได้มีการก าหนดวิธีการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนก าหนดไว้ร้อยละ 70 ดังนี้ 
       (1) ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ร่วมตกลงไว้กับผู้
ประเมิน (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ก ากับดูแลในกรณีไม่มีนายกฯ) ที่มีการก าหนดเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
       (2) ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการส านัก/กอง และนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ร่วมตกลงไว้กับผู้ประเมิน (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) ที่มี
ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จหรือก าหนดหลักฐานหรือตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและ
เหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
       (3) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ร่วมตกลงไว้กับผู้ประเมิน 
(ผู้อ านวยการส านัก/กอง) ที่มีการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัด
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
       (4) ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่มาช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งให้ต้น
สังกัดประเมิน 
  3. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
           การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนก าหนดไว้ร้อย
ละ 30 ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน ดังนี้ 
           3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการท างานเป็นทีม 
           3.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
ความสามารถในการเป็นผู้น า ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธ์ 
           3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน สายงานละไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ โดยให้พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ต้องประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
                      /ทัง้นี้... 
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           ทั้งนี้  ระดับสมรรถนะที่คาดหวังกับระดับสมรรถนะที่ค้นพบในแต่ละระดับต าแหน่ง 
ก าหนดให้พิจารณาโดยเปรียบเทียบจากค าอธิบายสมรรถนะเทียบกับพจนานุกรม และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
กับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริง 
      4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
           การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม ก าหนด 
      5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
           5.1 เมื่อเริ่มรอบการประเมิน 
            (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน : ประเมินจากผลการปฏิบัติราชการโดยให้ผู้
ประเมินกับผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ พร้อมก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงาน โดยพิจารณาความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู และเหมาะสมกับลักษณะงาน 
   (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ : ประเมินโดยวิธีสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินโดยผู้ประเมิน โดยให้กรอกระดับสมรรถนะที่คาดหวังตามระดับ
ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   ให้ผู้รับการประเมินเสนอแบบประเมินที่ได้จัดท าตามที่ได้ก าหนดข้อตกลงร่วมกันพร้อม
ลงนามรับทราบข้อตกลงแล้วให้ผู้ประเมินลงนามรับทราบข้อตกลงและให้ผู้ประเมินหรือส่วนราชการรวบรวมไว้
ส าหรับการประเมินในช่วงครบรอบการประเมิน 
           5.2 ระหว่างรอบการประเมิน 
                ผู้ประเมินให้ค าปรึกษา แนะน า หรือชี้แจงแก่ผู้รับการประเมิน เพ่ือปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
           5.3 เมื่อครบรอบการประเมิน 
   (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมินตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้จัดท าไว้  เมื่อเริ่มรอบการประเมินตามข้อตกลง และกรอก
ข้อมูลผลการประเมินลงในแบบประเมิน และสรุปผลคะแนนลงในแบบประเมิน 
   (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่
ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมิน กรอกข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะลงในแบบประเมินและสรุปผล
คะแนนลงในแบบประเมิน 
   ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท าข้อมูล ที่ผู้ประเมินลงนามรับรอง และแบบประเมินที่
สรุปผลคะแนนที่ผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบผลการประเมินครบถ้วนแล้วให้งานการเจ้าหน้าที่ภายในกรอบ
ระยะเวลาของแต่ละรอบการประเมิน เพ่ือน าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลพิจารณา 
  6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
           6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
            6.1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
    (1) ปริมาณผลงาน 
    (2) คุณภาพของงาน 
                 /(3) ความรวดเร็ว... 
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    (3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
    (4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
   6.1.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
สมรรถนะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่
ละสมรรถนะ ให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบ เทียบกับสมรรถนะ
และพฤติกรรมบ่งชี้ที่ก าหนด โดยให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล
ก าหนด มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    (1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดยก าหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับ
พนักงานส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดบัปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
    (3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
    (4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และ
สมรรถนะประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ 
สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
            6.1.3 ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่มตาม
ผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
    ดีเด่น  ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100   คะแนน 
    ดีมาก  ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95  คะแนน 
    ดี       ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85  คะแนน 
    พอใช้  ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75  คะแนน 
    ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ  65    คะแนน 
  7. กรอบระยะเวลาการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
       ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565) รอบการประเมิน 
ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565) ไว้ดังนี้ 
 

 
ล าดับ กิจกรรม กรอบระยะเวลา 

รอบการประเมินที่ 1/รอบการประเมินที่ 2 
1 ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เดือนกันยายนของทุกปี 
2 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ประกาศก าหนด

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
เดือนกันยายนของทุกปี 
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ล าดับ กิจกรรม กรอบระยะเวลา 

รอบการประเมินที่ 1/รอบการประเมินที่ 2 
3 การจัดท าตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล 

- หน่วยงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับ
หน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล 
- ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) ตกลงร่วมกันกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) ก าหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงานแล้วเสร็จ 

ตุลาคม / เมษายน 

4 ผู้ประเมินแต่ละระดับ ติดตามและให้ค าปรึกษาแนะน า ตุลาคม – มีนาคม / เมษายน – กันยายน 
5 ผู้ประเมินด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

สมรรถนะ 
เมื่อครบรอบการประเมิน 

6 ผู้ประเมิน/ส่วนราชการแจ้งผลการประเมินและส่งผล
การประเมินให้งานการเจ้าหน้าที ่

เมษายน / ตุลาคม 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ประกาศรายชื่อผู้มีผล
การปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น 

เมษายน / ตุลาคม 

 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
     จ่าสิบเอก 
       (สมบูรณ์  ฤทธิธาดา) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
   
             


