
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  

และลูกจ้างประจ า ในสงักัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

---------------------------------------------------- 
 

 โดยที่ ก.อบต. ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558  และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2563  ข้อ 5 และข้อ 10 ของ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  ลงวันที่  28  มิถุนายน  
2563  ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการ
พิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่  การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน  เงินรางวัล
ประจาปี  การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง  การย้าย  การโอนและรับโอน  การให้ออกจากราชการ  การจูงใจให้
รางวัล  และการบริหารงานบุคคลหรือเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติ
ราชการให้มปีระสิทธิภาพ  และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างประจ าในสังกัด
ทราบโดยทั่วกันภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า  ในสังกัดประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ส าหรับ
รอบการประเมินที่ 1 (วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถึงวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.2564)  และรอบการ
ประเมินที่  2  (วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2564  ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2564)  ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไหม ได้มกีารก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย องค์ประกอบในการประเมินไว้   
2  องค์ประกอบ  ได้แก่ 

(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ  70  โดยการประเมินผลจากปริมาณ
ผลงาน คุณภาพของงาน  ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่ก าหนด  และการประหยัดหรือความคุ้มค่าของ
การใช้ทรัพยากรให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ (ไม่น้อยกว่า  2  ผลงาน)  
ดังนี้ 

(1) ปลัด อบต. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  จ านวน  2  ผลงาน 
(2) รองปลัด อบต. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  จ านวน  2  ผลงาน 
(3) หัวหนา้สานักปลัด /ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการกองช่าง 

 ตัวชี้วดัความส าเร็จ  จ านวน  2  ผลงาน 
(4) หัวหนา้ฝา่ยบัญช/ี หัวหน้าฝา่ยก่อสรา้ง  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  จานวน  2  ผลงาน 
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(5) พนักงานส่วนต าบล  ลูกจา้งประจ า ตัวชี้วัดความส าเร็จ จานวน  2  ผลงาน 

พนักงานส่วนต าบล  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น  โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์หรือ
ข้อเสนอในการพัฒนางาน  เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานนั้นมาก าหนด
เป็นองค์ประกอบการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงานด้วย 

(2)  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนุโดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ  30  
ประกอบด้วย  การประเมินสมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจาสายงาน ให้ประเมินจากสมรรถนะตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ดังนี ้

(2.1)  ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น   
ให้ประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร 

(2.2)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ  และต าแหน่งประเภททั่วไป  ให้ประเมิน 
สมรรถนะหลัก  และสมรรถนะประจ าสายงาน  ไม่นอ้ยกว่า  3  สมรรถนะ 

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  ที่อยู่ระหว่างทดลอง 
การปฏิบัติหนา้ที่ราชการ  หรอืมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน  ให้ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
ร้อยละ  50 

2.  การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม มีการก าหนดวิธีการพจิารณาการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของ 

งาน  ซึ่งมีสัดสว่นคะแนนก าหนดไว้ร้อยละ  70  ดังนี้ 
(1) ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รว่มตก 

ลงไว้กับผู้ประเมิน (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม หรือผู้ก ากับดูแลในกรณีไม่มีนายกฯ)  ที่มีการ
ก าหนดเป้าหมาย  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  หรือก าหนดหลักฐาน  หรือตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

(2)  ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้
ร่วมตกลงไว้กับผู้ประเมิน (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม)  ที่มีการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความส าเร็จหรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

(3) ส าหรับ หัวหน้าส านักปลัด /ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการกองช่าง/พิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ร่วมตกลงไว้กับผู้ประเมิน (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม)  ที่มีการก าหนด
เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ หรือก าหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและ
เหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

(4) ส าหรับหัวหน้าฝ่ายบัญชี/ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ร่วม
ตกลงไว้กับผู้ประเมิน (ผู้อ านวยการกอง)  ที่มีการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ หรือก าหนด
หลักฐาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

(5) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ลูกจา้งประจา  พิจาณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รว่มตกลง 
ไว้กับผู้ประเมิน (หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง)  ที่มีการการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ  
หรอืก าหนดหลักฐาน หรอืตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

(6) ส าหรับข้าราชการที่มาช่วยงานหรอืปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม   
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  เป็นผูใ้ห้ข้อมูลและความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อส่ง
ให้ตน้สังกัดประเมิน 
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3. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ การประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนก าหนดไว้ร้อยละ  30 ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก  
สมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร  และสมรรถนะประจ าสายงาน  ดังนี ้

3.1  สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ  ประกอบด้วย  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การยึดมั่นในความ 
ถูกต้อง และจรยิธรรม  ความเข้า ใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ   การท างานเป็นทีม 

3.2  สมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร  4  สมรรถนะ  ประกอบด้วย  การเป็นผู้น าในการ 
เปลี่ยนแปลง  ความสามารถในการเป็นผู้น า  ความสามารถในการพัฒนาคน  การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3.3 สมรรถนะประจ าสายงาน สายงานละไมน่้อยกว่า  3  สมรรถนะ  โดยให้พนักงานสว่น 
ต าบลต าแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป  ต้องประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งทั้งนี้  ระดับสมรรถนะที่คาดหวังกับระดับสมรรถนะที่ค้นพบในแต่ละระดับต า แหน่ง 
ก าหนดให้พิจารณาโดยเปรียบเทียบจากค าอธิบายสมรรถนะเทียบกับพจนานุกรม  และมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง กับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจรงิ 

4.  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ก าหนดให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่     

ก.อบต.ก าหนด 
5.  แนวทางการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ 
5.1 เมื่อเริ่มรอบการประเมนิ 
(1 )  การประเมนิ ผลสัมฤทธิ์ของงาน : ประเมินจากผลการปฏิบัติราชการ โดยให้ผู ้
ประเมินกับผู้รับการประเมิน ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงาน  โดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  หน่วยงานหรือส่วนราชการอย่างเป็น
รูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

(2) การประเมนิพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ : ประเมินโดยใช้วธิีการ 
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินโดยผู้ประเมิน  โดยให้กรอกระดับสรรถนะที่
คาดหวังตามระดับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ผู้รับการประเมินเสนอแบบประเมิน
ที่ได้จัดทาตามที่ได้ก าหนดข้อตกลงร่วมกันพร้อมลงนามรับทราบข้อตกลงแล้วให้ผู้ประเมินเพื่อลงนาม
รับทราบข้อตกลงและให้ผู้ประเมินหรือส่วนราชการรวบรวมไว้ส าหรับการประเมินในช่วงครบรอบการ
ประเมิน 

5.2  ระหว่างรอบการประเมิน 
ผูป้ระเมินให้คาปรึกษา  แนะนา  หรอืชีแ้จงแก่ผู้รับการประเมิน  เพื่อปรับปรุง  แก้ไข   

และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการหรอืสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
5.3  เมื่อครบรอบการประเมนิ 
(1) การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้ผู้มอี านาจหน้าที่ประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

ของผู้รับการประเมินตามตัวชีว้ัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้จัดทาไว้เมื่อเริ่มรอบการประเมินตามข้อตกลง  และ 
กรอกข้อมูลผลการประเมินลงในแบบประเมิน และสรุปผลคะแนนลงในแบบ 

(2)  การประเมนิพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ให้ผู้มอี านาจหน้าที่ 
ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมิน  กรอกข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะลงในแบบประเมินและ
สรุปผลคะแนนลงในแบบประเมินให้สว่นราชการ/หน่วยงานจัดท าข้อมูล ที่ผู้ประเมินลงนามรับรอง  และแบบ
ประเมินที่สรุปผลคะแนนที่ผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบผลการประเมินครบถ้วนแล้วให้งานการ
เจ้าหน้าที่ภายในกรอบระยะเวลาของแต่ละรอบการประเมิน  เพื่อน าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และลูกจา้งประจ าพิจารณา 
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6. กรอบระยะเวลาการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  รอบการประเมินที่  1  (วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ.2563  ถึงวันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ.2564) 
รอบการประเมินที่  2 (วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2564  ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2564)  ไว้ดังนี ้

        จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   1   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕63  
 

 

 

 

(นายนิรันดร์   โคตรปัจจมิ) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

ล าดับ กิจกรรม 
กรอบระยะเวลา 

รอบการประเมิน ที่ 1 /

รอบการประเมินที่ 2 

1 ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เดือนกันยายนของทุกปี 

2 องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล

การปฏิบัติงานประจ าปี 

เดือนกันยายนของทุกปี 

3 การจัดท าตัวชีว้ัดผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล 

-หนว่ยงานถ่ายทอดตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายจากระดับหนว่ยงานลงสู่

ระดับบุคคล 

-ผูบ้ังคับบัญชา (ผูป้ระเมิน ) ตกลงรว่มกันกับผูใ้ต้บังคับบัญชา (ผู้รับ

การประเมนิ)  ก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานแลว้เสร็จ 

ตุลาคม / เมษายน 

4 ผูป้ระเมินแตล่ะระดับ ติดตามและใหค้ าปรึกษาแนะน า ตุลาคม-มีนาคม / 

เมษายน-กันยายน 

5 ผูป้ระเมินด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เมื่อครบรอบการประเมิน 

6 ผูป้ระเมิน/ส่วนราชการแจ้งผลการประเมินและส่งผลการประเมินให้งานการ

เจ้าหน้าที่ 

เมษายน / ตุลาคม 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  ประกาศรายชื่อผูม้ีผลการปฏิบัติราชการใน

ระดับดีเด่น 

เมษายน / ตุลาคม 



 

 


