
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลต าบลนาเลียง 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล

นาเลียง (ส าหรบัรอบการประเมินครัง้ท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64) 
…………………………………………………... 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจงัหวัดนครพนม  เรื่อง 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของราชการหรอืพนักงาน
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวนัที ่๑๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ ไดก้ าหนดใหน้ าหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผล
การปฏบิตังิานของพนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลให้เป็นไปตามระบบการบรหิารผลงาน  (Performance 
Management) เพื่อให้สอดคล้องกบัระบบการบรหิารผลงาน (Performance Management) ในระบบจ าแนก
ต าแหน่ง (ระบบแท่ง) 

ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาเลียง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของพนักงานองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลต าบลนา
เลียง ส าหรบัรอบการประเมนิครัง้ที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 วนัที่ ๑ ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 
มนีาคม ๒๕63 ดงันี้   

๑. องคป์ระกอบการประเมนิและสดัสว่นคะแนนของแต่ละองคป์ระกอบ   
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครัง้ที่  1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 วันที่ ๑ 

ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่31 มนีาคม ๒๕63   องคก์ารบรหิารส่วนต าบลต าบลต าบลนาเลยีง ก าหนดใหม้กีาร
ประเมนิ         ๒  องคป์ระกอบ ไดแ้ก่   

๑.๑ ผลสมัฤทธิข์องงาน ให้ประเมนิจากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความ
รวดเร็ว หรอืตรงตามเวลาที่ก าหนด หรอืความประหยดั หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรพัยากร โดยมี
สดัสว่นคะแนนคดิเป็นรอ้ยละ  ๗๐   

๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ก าหนดจ านวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะตามสาย
งานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลก าหนดจ านวน 
๓ สมรรถนะโดยมสีดัสว่นคะแนนคดิเป็นรอ้ยละ ๓๐    

ในกรณีที่เป็นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลนา
เลยีงทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการหรอืมรีะยะเวลาทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการอยู่ในรอบการ
ประเมนิให้ประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานและพฤติกรรมการปฏิบตัริาชการให้มสีดัส่วนคะแนนของแต่ละ
องคป์ระกอบรอ้ยละ ๕๐  

  ๒. หลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน และพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ
หรอืสมรรถนะในการปฏบิตัริาชการ ทัง้นี้ ตามที ่ก.อบต. ก าหนด 



 
/๒.๑ การประเมนิ... 

 

 

 

 

-๒- 
 
   ๒.๑ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน  ใหผู้้บงัคบับญัชาดงัต่อไปนี้เป็นผู้มอี านาจ
หน้าทีใ่นการประเมนิผลการปฏบิตังิานพนกังานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลต าบลนาเลยีง  
     (๑) นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ส าหรบัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
       (๒) ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล ส าหรบัรองปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรอืส่วนราชการที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทียบเท่าส านักหรอื
กอง 

   (๓) ผูอ้ านวยการส านัก ผูอ้ านวยการกอง หรอืส่วนราชการทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นที่
มฐีานะเทยีบเท่าส านกั หรอื กอง ส าหรบัพนกังานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทีอ่ยู่ในบงัคบับญัชา 
  ในกรณีทีเ่ป็นการประเมนิพนักงานส่วนทอ้งถิน่ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหไ้ปช่วยราชการหรอื
ปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรอืหน่วยงานอื่นให้นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืหวัหน้าส่วนราชการ หรอืหน่วยงานที่ผู้รบัการประเมินไปช่วยราชการหรอื
ปฏบิตัหิน้าที่ราชการ แลว้แต่กรณีเป็นผูใ้หข้อ้มูล และความเหน็เพื่อประกอบการประเมนิของผู้มอี านาจ
หน้าทีป่ระเมนิ 
  ในกรณีที่เป็นการประเมนิพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้โอนหรอืย้าย หลงัวนัที่ ๑ มนีาคม 
หรอืวนัที่ ๑ กนัยายน ให้ผู้บงัคบับัญชาซึ่งเป็นผู้มอี านาจหน้าที่ประเมนิผลการปฏิบตัิงานในองค์การ
บรหิารสว่นต าบลต าบลนาเลยีงเดมิก่อนการโอน หรอืยา้ยเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการ
ผู้นัน้แล้วจดัส่งผลการประเมนิการปฏบิตักิารงานในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น   หรอืส่วนราชการ  หรอื
หน่วยงานอื่นตน้สงักดัใหม่ เพือ่ประกอบการพจิารณาต่อไป 
   ๒.๒ การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานส่วนทอ้งถิน่ใหด้ าเนินการตาม
วธิกีารดงัต่อไปนี้ 
   (๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ประกาศ
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานใหข้า้ราชการในสงักดัทราบโดยทัว่กนั 
   (๒) ในแต่ละรอบการประเมนิให้ผูม้อี านาจหน้าที่ประเมนิ และผู้รบัการประเมนิ
ก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัเกี่ยวกบัการมอบหมายงาน และการประเมนิผลการปฏิบตังิานก าหนดตวัชี้วดั 
หรอืหลกัฐานบ่งชีค้วามส าเรจ็ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน  
   ส าหรบัการก าหนดตวัชี้วดั ใหพ้จิารณาวธิกีารถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลกั
ก่อน  ในกรณีทีไ่ม่อาจด าเนินการไดห้รอืไม่เพยีงพอ อาจเลอืกวธิกีารก าหนดตวัชีว้ดัวธิใีดวธิหีนึ่ง หรอืจะ
หลายวธิทีีเ่หมาะสมแทนหรอืเพิม่เตมิ รวมทัง้ระบุพฤตกิรรมหรอืสมรรถนะในการปฏบิตัริาชการไวด้ว้ย 



   (๓) ในแต่ละรอบการประเมนิใหผู้ม้อี านาจหน้าทีป่ระเมนิ ท าการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของผูร้บัการประเมนิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีไ่ดป้ระกาศไว ้และตามขอ้ตกลงทีไ่ดท้ าไวก้บั
ผูร้บัการประเมนิ 
  กรณีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรอืงานที่ได้รบัมอบหมาย หรอืมกีารย้ายเปลี่ยน
ต าแหน่งหรอืหน้าที่ความรบัผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รบัการประเมินร่วมกันพิจารณาปรบัเปลี่ยน
ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติ
เปลีย่นแปลงขอ้ตกลง 
 

/(๔) ในระหว่าง... 
 
 
 
 
 
 
 

-๓- 
 
   (๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ให้ค าปรึกษา
แนะน า  ผู้รบัการประเมนิเพื่อการปรบัปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อน าไปสู่ผลสมัฤทธิข์องงาน และพฤตกิรรม
หรอืสมรรถนะ  ในการปฏบิตัริาชการ  และเมื่อสิน้รอบการประเมนิผู้ประเมนิดงักล่าวกบัผูร้บัการประเมนิ
ควรร่วมกนัท าการวเิคราะห์ผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมหรอืสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน เพื่อหา
ความจ าเป็นในการพฒันาเป็นรายบุคคลดว้ย 
   (๕) ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานในแต่ละครัง้ ให้ผู้มอี านาจหน้าที่ประเมนิ
แจ้งผลการประเมินให้ผู้รบัการประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้รบัการประเมิน ลงลายมือชื่อ
รบัทราบ/ผลการประเมนิ กรณีที่ผู้รบัการประเมนิไม่ยนิยอมลงลายมอืชื่อรบัทราบผลการประเมนิ ให้ผู้
ประเมินจดัหาพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการ
ประเมนิดงักล่าว ใหเ้จา้ตวัทราบแลว้ไวเ้พือ่เป็นหลกัฐาน 
   (๖) ให้ผู้มอี านาจหน้าที่ประเมนิโดยความเหน็ชอบของผู้บงัคบับญัชาเหนือขึ้น
ไปอกีขัน้หนึ่ง (ถ้าม)ี จดัส่งผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานส่วนท้องถิน่ก่อนน าเสนอต่อนายก
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
   (๗) ให้นายกองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่หรอืผู้บงัคบับญัชาที่ไดร้บัมอบหมาย
ประกาศรายชื่อขา้ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิน่ผู้มผีลการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัดเีด่นในทีเ่ปิดเผยให้ทราบ
โดย  ทัว่กนั เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ เพื่อพนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลได้
น าไปเป็นตวัอย่างในการพฒันาผลการปฏบิตังิานในรอบการประเมนิต่อไปใหด้ยีิง่ขึน้ 

  ๓. ระดบัผลการประเมนิ 
  ใหน้ าผลคะแนนการประเมนิผลการปฏบิตังิานมาจดักลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดบัคอื 
ดเีด่น ดมีาก ด ีพอใช ้และตอ้งปรบัปรุง โดยมชี่วงคะแนนประเมนิ  ของแต่ละระดบั ดงันี้ 



(๑) ระดบัดเีด่น ตอ้งมชี่วงคะแนนประเมนิตัง้แต่รอ้ยละ ๙๐ ขึน้ไป 
(๒) ระดบัดมีาก ตอ้งมชี่วงคะแนนประเมนิตัง้แต่รอ้ยละ ๘๐ แต่ไมถ่งึรอ้ยละ ๙๐ 
(๓) ระดบัด ีตอ้งมชี่วงคะแนนประเมนิตัง้แต่รอ้ยละ ๗๐ แต่ไม่ถงึรอ้ยละ ๘๐ 
(๔) ระดบัพอใช ้ตอ้งมชี่วงคะแนนประเมนิตัง้แต่รอ้ยละ ๖๐ แต่ไม่ถงึรอ้ยละ ๗๐ 
(๕) ระดบัตอ้งปรบัปรุง ตอ้งมชี่วงคะแนนประเมนิต ากว่ารอ้ยละ ๖๐ 

๔. แบบประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
    การประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์การบรหิารส่วนต าบลต าบลนาเลียง ต้องมีความ
ชดัเจนและมีหลักฐาน ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามแบบประเมนิผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลาง
พนกังานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

  จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่  1   เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 
(นายสมพงษ์  ไชยศร)ี 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาเลยีง 
 
 


