
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  

ประจ าปีงบประมาณ  2565 
************************************* 

  อ้างถึงประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559   ลงวันที่ 
9 มิถุนายน  2563  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2562   
ลงวันที่ 26  มิถุนายน 2562 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕59 ไดม้ีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง  ก าหนดให้น าหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามระบบการบริหารผลงาน  
(Performance Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร  ระดับหน่วยงาน  ไปสู่ระดับรายบุคคล    
เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลได้อย่างเป็นธรรม  นั้น 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2564  ถึง 30  กันยายน  2565)  ดังนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ให้ค านึงถึงระบบการบริหาร 
ผลงาน (Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่                                                                                                                                                                
พนักงานส่วนต าบล 
           ข้อ  7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้มีองค์ประกอบ  ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานตาม
ปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการประหยัด หรือความ
คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 
 ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า  2 ผลงานต่อครั้ง 

(1) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ให้สัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมิน 
สรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด  ได้แก่ 
 กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น  ให้ประเมิน 
สรรถนะประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร  จ านวน 4 สมรรถนะ 
 กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการและต าแหน่งประเภททั่วไป  ให้ประเมินสมรรถนะประกอบด้วย  
สมรรถนะหลัก  จ านวน 5 สมรรถนะ  และสมรรถนะประจ าสายงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ  
 กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่  หรืออยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติราชการ  หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน  ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ  50 
 ข้อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลให้ด าเนินการตามขั้นตอน  และวิธีการ  
ดังต่อไปนี้ 



 
 (1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน  และผู้รับการประเมิน  มีหน้าที่ก าหนดและจัดท า 
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  หรือก าหนดหลักฐาน  หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
ต าแหน่งและระดับ  รวมทั้ง  ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  สัดส่วน  ค่าน้ าหนัก  และระดับที่
คาดหวัง 
 ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน  และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็น
หลักก่อน  ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ  อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดหนึ่ง  หรือหลายวิธีที่
เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม  หรืออาจก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร  ระดับส่วนราชการและระดับรายบุคคล 

(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน  มีหน้าที่  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการง 
ประเมิน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศก าหนด  และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้จัดท า
ไว้กับผู้รับการประเมิน 
 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย  หรือมีการย้ายเปลี่ยนต าแหน่งหรือ
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการปฏิบัติงานใน
ระยะการประเมินได้  โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

(4)  ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  แนะน า  หรือชี้แจงให้แก่ 
ผู้รับการประเมิน  เพ่ือปรับปรุง  แก้ไข  และพัฒนาผลสัมฤทธืของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ  และเมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความส าเร็จของงานต่อผู้ประเมิน โดยท าการ
วิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน  และคะแนนที่ได้รับ  ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะให้ผู้
ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 

(5) ในการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง  ให้ผู้ประเมินตามข้อ 10 แจ้งผล 
การประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  
กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  ให้พนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคนลง
ลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว 

(6) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง(ถ้ามี) จัดส่งผลการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในหน่วยงานของตน  เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก่อนน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 

(7) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล  ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน 
ระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
พนักงานครู  
  ข้อ 8  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน  จ านวน  2  องค์ประกอบ  
คะแนนรวม  100  คะแนน  ดังนี้ 
  องคป์ระกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  คะแนน  70  คะแนน  
  องค์ประกอบที่ 2  การประเมินการปฏิบัติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  คะแนน  30 คะแนน 
พนักงานจ้าง 
  ข้อ 39  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 



 
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังนี้ 

(ก) ปริมาณผลงาน 
(ข) คุณภาพผลงาน 
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

  (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน  และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ  แล้วให้
ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่
ก าหนด  โดยให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด  มาใช้ส าหรับ
การประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม  ดังนี้ 
  พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5  สมรรถนะ  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/
ต้องการ ในระดับ 1 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ  ให้ประเมินสมรรถนะ
หลัก  5  สมรรถนะ  และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย  3  สมรรถนะ  เช่นเดียวกันกับพนักงานส่วนต าบลใน
ลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ  ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ
แล้วแต่กรณี 
  พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ  ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  โดยก าหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ  ในระดับ 2 
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
  2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน 
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่า
เป้าหมาย ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความ
คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร มีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน และสมรรถนะประจ า
บริหาร 4 ด้าน  

3. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่
ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามท่ี ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
    

 ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน   พ.ศ.  2564 
 

 

                                        ลงชื่อ        
                    (นางสาวรุ่งอรุณ   ทุมมาลา) 
                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ  ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ 
 


