
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาเลียง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง 

(ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕65) 
…………………………………………………... 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามระบบการบริหารผลงาน  (Performance Management) เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการ
บริหารผลงาน (Performance Management) ในระบบจ าแนกต าแหน่ง (ระบบแท่ง) และแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕63 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง ส าหรับรอบการประเมิน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 ดังนี้   

๑. องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ   
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  องค์การบริหารส่วนต าบล

ต าบลนาเลียง ก าหนดให้มีการประเมิน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่   
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการ

ปฏิบัติงาน ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือ
การประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 

ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 
ผลงานต่อหนึ่งครั้ง 

กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการ
เสนอในการพัฒนางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็นองค์ประกอบการ
ประกอบการการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อย
ละ 30 ให้ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
ได้แก ่

กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้
ประเมินสมรรถนะประกอบด้วย สรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะและสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 4 
สมรรถนะ 

กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประสายงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 

 กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงที่
บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบ 
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การประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
โดยให้มีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐  

  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.อบต. ก าหนด 
   ๒.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง  
     (๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
       (๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 

   (๓) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าส านัก หรือ กอง ส าหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในบังคับบัญชา 
   กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามท่ีกฎหมายก าหนดเป็นผู้ประเมิน 
   กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้
ผู้รักษาราชหารแทนเป็นผู้ประเมิน 
   กรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือ
ปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนให้นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
แล้วแต่กรณีเป็นผู้ให้ข้อมูล และความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการการพิจารณาของผู้
ประเมินต้นสังกัด 
  ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ ๑ มีนาคม หรือ
วันที่ ๑ กันยายน ให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
ที่เป็นต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการพิจารณาตามข้อ 5 
   ๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการตาม
วิธีการดังต่อไปนี้ 
   (๑) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
   (๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ ก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะ
งาน ต าแหน่งและระดับ รวมทั้ง ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ าหนัก และ
ระดับความคาดหวัง   
   ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจาก
บนลงล่างเป็นหลักก่อน  ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือจะหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม หรืออาจก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ 
และระดับรายบุคคล  
   (๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศก าหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานที่ได้จัดท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
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   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้าย
เปลี่ยนต าแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยน
ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลง
ข้อตกลง 
   (๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ
ชี้แจงให้แก่ผู้รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  และเมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับประเมินแสดงหลักฐานความส าเร็จของ
งานต่อผู้ประเมิน โดยท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและคะแนนที่ได้รับ ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการ
ปฏิบัติงาน  
   (๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ/ผลการประเมิน กรณีที่
ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคนลง
ลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
   (๖) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง (ถ้ามี) 
จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณา 
   (๗) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้
พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  

  ๓. ระดับผลการประเมิน 
  ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับคือ 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมิน  ของแต่ละระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
(๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ 
(๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
(๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
(๕) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    การประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง ต้องมีความชัดเจนและมี
หลักฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20 เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 

                                        สมพงษ์  ไชยศรี 
(นายสมพงษ์  ไชยศรี) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง 


