
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห ์
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิานประจ าปี  

ของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห ์
.............................................................. 

 
  โดยที่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล เพื่อใช้ประกอบการพิจาณา  
ในเรื่องการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห์ ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนเงิน  
รางวัลประจําปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย การโอน และการรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล 
และการบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนตําบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
                     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน  
ส่วนตําบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของพนักงานส่วนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ 1 มิถุนายน ๒๕6๓ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้  
                     ข้อ  ๑ การประ เมินผลการปฏิบั ติ ง าน ให้มุ่ ง เน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance  
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคลเพื่อให้ผล 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงานและสามารถวัดและ  
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนตําบลได้อย่างเป็นรูปธรรม   
                     ข้อ  ๒  การประ เมินผลการปฏิบั ติ ง าน ให้พนักงานส่ วนตํ าบลจั ดทํ าแบบประ เ มินผลการ 
ปฏิบัติงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ต้องมีหลักฐาน และตัวชี้วัด ความสําเร็จที่ชัดเจน  
                     ข้อ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
                             (๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ําหนักร้อยละ ๗๐ โดยประเมินผลจากการ ปฏิบัติงานตาม
ปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กําหนด หรือการ ประหยัดหรือความคุ้มค่า
ของการใช้ของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี  
                             ให้ กํ าหนดผลสั มฤทธิ์ ของงานพร้ อมกับกํ าหนดตั วชี้ วั ดความสํ า เ ร็ จ ไม่น้ อยกว่ า  ๒ 
ผลงานต่อครั้ง  
                            กรณีพนักงานส่วนตําบลได้รับการแต่ งตั้ ง ให้ดํารงตําแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการ 
เสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้น่าวิสัยทัศน์หรือข้ อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มากําหนด 
เป็นองค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสําเร็จตาม  
ตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
                             (๒)  พฤติ กรรมการปฏิบั ติ ร าชการหรื อสมรรถนะ  ให้มี สั ดส่ ว นน้ํ า หนักร้ อยละ  ๓๐  
ให้ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด ได้แก่  
 

 
 

/กรณีตําแหน่ง... 



๒ 
 

 

                             กรณี ตํ า แหน่ งป ระ เภทบริ หา รท้ อ งถิ่ น  และตํ าแหน่ งป ระ เภทอํ านวยการท้ อ งถิ่ น  
ให้ประเมินจากสมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จํานวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจําผู้บริหาร จํานวน ๕ 
สมรรถนะ   
                             กรณีตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก จํานวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ สมรรถนะ  
                             กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตํ าบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่าง 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมิน ผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ ๕๐ 
                             ข้อ ๔ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลปีละ ๒ ครั้ง ตามรอบ ปีงบประมาณ คือ  
                                     (๑) คร้ังที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป  
                                     (๒) คร้ังที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 
                             ข้อ ๕ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนําผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนน 
ประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้  
                                      (๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่างคะแนนประเมนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  
                                      (๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่งไม่ถึงร้อยละ ๙๐  
                                      (๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐  
                                      (๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่งไม่ถึงร้อยละ ๗๐  
                                      (๕) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
                             ข้อ ๖ ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ดังต่อไปนี้  
                                      (๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
                                      (๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสําหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรือกอง  
                                      (๓) ผู้อานวยการสํานัก หรือผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรือกอง สําหรับพนักงานส่วนตําบลที่มีอยู่ในสังกัดบังคับบัญชา  
                                      กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้กํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบลที่
กฎหมายกําหนดเป็นผู้ประเมิน  
                                     กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (๒) และ (๓) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้ผู้รักษา ราชการ
แทนเป็นผู้ประเมิน  
                                     กรณีพนักงานส่วนตําบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์การ บริหารส่วนตําบล
หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือ หัวหน้าหน่วยงานอื่น ที่ไปช่วย
ราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอข้อมูล และความเห็นการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้
ประเมินในสังกัด 
                                     กรณีพนักงานส่วนตําบลได้โอน (ย้าย) มาดํารงตําแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตํบลนรสิงห์ 
หลังวันที่ ๑ มีนาคม หรือ วันที่ ๑ กันยายน ให้ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน ตําบลผู้นั้นจากต้น
สังกัดเดิม และกรณีพนักงานส่วนตําบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห์ ได้โอน (ย้าย) ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น หลังวันที่ ๑ มีนาคม หรือวันที่ ๑ กันยายน ให้จัดส่งผลการประเมินการ 
ปฏิบัติงานของผู้ที่โอน (ย้าย) ให้หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาในเร่ืองการบริหารงานบุคคลส่วน 
 

/ท้องถิ่นได้แก.่.. 



๓ 
 

 

 ท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจําปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย การโอน และ
การรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานส่วนตําบลปฏิบัติ ราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
                             ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลให้ดําเนินการตามขั้นตอนและ  
วิธีการดังต่อไปนี้  
                                    (๑) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศหลักเกณฑ์ 
 และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีให้พนักงานส่วนตําบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  
                                    (๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และ ผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ กําหนดและ 
จัดทําข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กําหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ หรือกําหนดหลักฐาน หรือ ตัวชี้วัดความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะ  
งาน ตําแหน่งและระดับ รวมทั้ง กําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ําหนัก และระดับที่คาดหวัง 
                                    สําหรับการกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลง 
ล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ หลายวิธี
ที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม หรืออาจกําหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และ ระดับ รายบุคคล  
                                    (๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับ  
การประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกําหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่  
ได้จัดทําไว้กับผู้รับการประเมิน  
                                     กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน 
ตําแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผล 
การปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
                                    (๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บระเมิน มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา แนะนํา หรื อชี้แจง 
ให้แก่ผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ  
ปฏิบัติราชการและเมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความสําเร็จของงานต่อผู้ประเมิน  
โดยทําการวิเคราะห์ผลสําเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับ สําหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ 
สมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน  
                                    (๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๖ แจ้งผลการ 
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินสงลายชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณี  
ที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนตําบลอย่างน้อยหนึ่งคนลง ลายมือชื่อ
เป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
                                    (๖) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี)  
จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในหน่วยของตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการการ  
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร บริหารส่วนตํ าบลก่อนนําเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน 
ตําบลพิจารณา  
                                    (๗) ให้องค์การบริหารส่วนตําบล ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตําบลผู้มีผลการ 
ปฏิบัติงานอยู่ ในระดับดีเด่นในที่ เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใ จ  
ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
                                    (๘) การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ตามข้อ ๔ ให้องค์การบริหารส่วนตําบล 
จัดลําดับผลการประเมินเรียงลําดับจากผู้ที่มีผลการประเมิน ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และ  
ระดับต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินระดับ  
ดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ ไว้เพื่อประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนคร้ังที่ ๒ 
 

/ข้อ9... 



๔ 
 

 

                     ข้อ ๙ ให้องค์การบริหารส่วนตําบล จัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดง 
ความสํ า เ ร็ จของงาน  และ  พฤติ กรรมการปฏิบัติ ราชการ  หรือ  สมรรถนะของผู้ รั บการประเมิน เพื่ อ ใช้  
ประกอบการพิจารณาการบริการงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินรางวั ล  
ประจําปีการเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย การโอน และรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และ การ
บริหารงานบุคคล เรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้พนักงานส่วนตําบล ปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
                     สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้บั งคับบัญชาเก็บสํา เนาไว้ที่สํ านักกอง หรือส่วน  
 ราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสาบากหรือกองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน  
และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบล จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติ พนักงาน
ส่วนตําบล หรือจัดเก็บเป็นรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมที่ได้  
                     ข้อ  ๑๐ หลัก เกณฑ์และวิ ธี การประเมินผลการปฏิบัติ ง านนี้ ให้ ใช้กับการประเมินผลการ  
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลทุกประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ  วันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                            (นายไพรัตน์   ทองหยอด) 

         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห ์        
                                    
 


