
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน 

เร่ือง  หลักเกณฑ
มาตรฐานและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ,างประจํา และพนักงานจ,าง  

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

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ!และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค!การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2554                
ได1กําหนดให1นําหลักเกณฑ!และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล ข1าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ1างประจํา และพนักงานจ1าง ให1เป9นไปตามระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) เพื่อให1สอดคล1องกับระบบการบริหารงานบุคคลในระบบจําแนกตําแหน�ง 

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง หลักเกณฑ!และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค!การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2554 ในการน้ีองค!การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น จึงประกาศหลักเกณฑ!และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ1างประจํา และพนักงานจ1าง            
ในสังกัด สําหรับรอบการประเมินประจําปIงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ครึ่งปIหลัง ดังน้ี 

1. ประกาศน้ีเรียกว�า “ประกาศองค!การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น เรื่อง หลักเกณฑ!และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ1างประจํา และพนักงานจ1าง” 

2. ประกาศน้ีให1ใช1บังคับในรอบการประเมิน 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561 
3. ประกาศน้ีบังคับใช1เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส�วนตําบล ข1าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ1างประจํา และพนักงานจ1าง สังกัดองค!การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น โดยใช1
หลักเกณฑ!และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล 
1. ให1คํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมี

องค!ประกอบการประเมินและสัดส�วนคะแนน  แบ�งเป9น 2 ส�วน ได1แก� 
1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน (ไม�น1อยกว�าร1อยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต�อเวลาที่กําหนด หรือความประหยัดหรือความคุ1มค�าของการใช1
ทรัพยากร (พนักงานส�วนตําบลที่อยู�ในระหว�างการทดลองปฏิบัติหน1าที่ราชการ กําหนดร1อยละ 50) 

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร1อยละ 30 ) ประกอบด1วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจําผู1บริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานส�วนตําบลที่อยู�ในระหว�างการทดลอง
ปฏิบัติหน1าที่ราชการ กําหนด ร1อยละ 50) 

 
/2) หลักเกณฑ�.... 
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2. หลักเกณฑ!และวิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให1เป9นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ได1แก� 

1) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน เป9นการจัดทําข1อตกลงระหว�างผู1ประเมินกับผู1รับ
การประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานและค�าเปXาหมาย 

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป9นการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใช1ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด1วย สมรรถนะหลัก 5 ด1าน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ด1าน 
และสมรรถนะประจําบริหาร 4 ด1าน 

1. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค!การบริหารส�วน
ตําบลหนองเดิ่น จัดกลุ�มคะแนนผลการประเมินเป9น 5 ระดับ ได1แก� ดีเด�น ดีมาก ดี พอใช1 และต1องปรับปรุง  
โดยมีเกณฑ!คะแนนแต�ละระดับให1เป9นไปตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให1นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วน
ท1องถ่ินตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม  

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ให1คํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมี

องค!ประกอบการประเมินและสัดส�วนคะแนน  แบ�งเป9น 2 ส�วน ได1แก� 
1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน (ไม�น1อยกว�าร1อยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต�อเวลาที่กําหนด หรือความประหยัดหรือความคุ1มค�าของการใช1
ทรัพยากร (ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู�ในระหว�างการทดลองปฏิบัติหน1าที่ราชการ กําหนด
ร1อยละ 50) 

 2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร1อยละ 30)  
2.1 สมรรถนะหลัก ให1ใช1สมรรถนะหลักที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด

สําหรับข1าราชการหรือพนักงานส�วนท1องถ่ินทุกตําแหน�ง ประกอบด1วย 
1) การมุ�งผลสัมฤทธ์ิ 
2) การยึดมั่นในความถูกต1องและจริยธรรม 
3) ความเข1าใจในองค!กรและระบบงาน 
4) การบริการเป9นเลิศ 
5) การทํางานเป9นทีม 

2.2 สมรรถนะตามสายงาน ให1อนุโลมใช1สมรรถนะสายงานตามหลักเกณฑ!
และเง่ือนไขการประเมินผลงานข1าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให1มีหรือ                  
เล่ือนวิทยฐานะมาปรับเป9นตัวช้ีวัดในการประเมินตามความเหมาะสม ดังน้ี  
 
 
 
 

/-สมรรถนะ.... 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น (อบต.หนองเดิ่น) www.nongdoen.go.th 01/04/2561 16:53:36



    3 
 

-   สมรรถนะตามสายงานสําหรับตําแหน�งในสายงานการสอน (ตําแหน�งครู
ผู1ดูแลเด็ก หัวหน1าศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู1ช�วย ครู ประกอบด1วย 

1) การออกแบบการเรียนรู1 
2) การพัฒนาผู1เรียน 
3) การบริหารจัดการช้ันเรียน 

-   สมรรถนะตามสายงานสําหรับตําแหน�งในสายงานนิเทศการศึกษาและ
สายงานบริหารสถานศึกษา (ตําแหน�งศึกษานิเทศก! รองผู1อํานวยการสถานศึกษา และผู1 อํานวยการ
สถานศึกษา) ประกอบด1วย 

1) การวิเคราะห!และสังเคราะห! 
2) การส่ือสารและการจูงใจ 
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
4) การมีวิสัยทัศน! 

2. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค!การบริหารส�วน
ตําบลหนองเดิ่น จัดกลุ�มคะแนนผลการประเมินเป9น 5 ระดับ ได1แก� ดีเด�น ดีมาก ดี พอใช1 และต1องปรับปรุง  
โดยมีเกณฑ!คะแนนแต�ละระดับให1เป9นไปตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให1นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วน
ท1องถ่ินตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม  

 

� การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ,างประจํา 
1. ให1คํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมี

องค!ประกอบการประเมินและสัดส�วนคะแนน  แบ�งเป9น 2 ส�วน ได1แก� 
1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน (ไม�น1อยกว�าร1อยละ 70 ) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต�อเวลาที่กําหนด หรือความประหยัดหรือความคุ1มค�าของการใช1
ทรัพยากร  

 2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร1อยละ 30 ) ประกอบด1วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจําผู1บริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน  
   2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ให1กําหนดสมรรถนะให1สอดคล1อง
กับตําแหน�งและกลุ�มตําแหน�งของลูกจ1างประจําดังน้ี 
   1) ลูกจ1างประจํากลุ�มบริการพื้นฐาน ให1ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
กําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต1องการ ในระดับ 1 
   2) ลูกจ1างประจํากลุ�มช�างและกลุ�มสนับสนุน ให1ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต1องการ ในระดับ 2 
   3) ลูกจ1างประจํากลุ�มสนับสนุนที่มีช่ือและลักษณะงานเหมือนข1าราชการหรือพนักงาน
ส�วนท1องถ่ิน ให1ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอย�างน1อย 3 สมรรถนะ
เช�นเดียวกันกับข1าราชการหรือพนักงานส�วนท1องถ่ินในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต1องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล1วแต�กรณี 

/3. ระดับ.... 
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  3. ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ให1นําแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข1าราชการและพนักงานส�วนท1องถ่ินมาใช1โดยอนุโลม 
 

�   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ,าง 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ1างตามภารกิจ และพนักงานจ1างทั่วไป            

ให1ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ1างผู1น้ัน โดยมุ�งเน1นผลสัมฤทธ์ิของงาน
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให1มีสัดส�วนของผลสัมฤทธ์ิของงานไม�น1อยกว�าร1อยละ 80 ดังน้ี 

  1. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ร1อยละ 80 ให1พิจารณาจากองค!ประกอบ ดังน้ี 
      1) ปริมาณผลงาน 
      2) คุณภาพของงาน 
      3) ความรวดเร็วหรือความตรงต�อเวลา 
      4) การใช1ทรัพยากรอย�างคุ1มค�า 
 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร1อยละ 20 ให1นําสมรรถนะของพนักงานส�วน

ตําบลมาใช1สําหรับการประเมินพนักงานจ1างโดยอนุโลม ดังน้ี 
    1) พนักงานจ1างทั่วไป ให1ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับ

สมรรถนะที่คาดหวัง/ต1องการ ในระดับ 1 
    2) พนักงานจ1างตามภารกิจ ไม�รวมถึงพนักงานตามภารกิจสําหรับผู1มีทักษะ ให1

ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอย�างน1อย  3 สมรรถนะ เช�นเดียวกับ
พนักงานส�วนตําบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต1องการ ในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการแล1วแต�กรณี 

    3) พนักงานจ1างตามภารกิจสําหรับผู1 มีทักษะ ให1ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต1องการ ในระดับ 2 

    4) พนักงานจ1างผู1เช่ียวชาญพิเศษ ให1ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด1าน และสมรรถนะ
ประจําสายงาน 3 สมรรถนะ ได1แก� ความเข1าใจพื้นที่และการเมืองท1องถ่ิน ความคิดสร1างสรรค! สร1างสรรค!เพื่อ
ประโยชน!ท1องถ่ิน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต1องการ ในระดับ 3 
 3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ1าง  ให1จัดกลุ�มตามผล
คะแนนเป9น 5 ระดับ ได1แก� ดีเด�น ดีมาก ดี พอใช1 และปรับปรุง   

• ในระหว�างรอบการประเมิน 
          ในระหว�างรอบการประเมิน ให1ผู1บังคับบัญชาช้ันต1นซ่ึงเป9นผู1ติดตามความก1าวหน1าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให1คําแนะนําและช�วยเหลือในการแก1ไขป]ญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให1พนักงานส�วนตําบล, พนักงานครูองค!การบริหารส�วนตําบล, ลูกจ1างประจํา และพนักงานจ1างสามารถ
ปฏิบัติงานให1บรรลุเปXาหมายและผลสําเร็จตามที่กําหนด 

 
 
 
 

/เมื่อครบรอบ.... 
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• เม่ือครบรอบการประเมิน 
  เมื่อครบรอบการประเมินให1ผู1บังคับบัญชาช้ันต1น ซึ่งเป9นผู1ประเมินและส�วนราชการต1น
สังกัดของพนักงานส�วนตําบล ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ1างประจํา และพนักงานจ1าง 
ดําเนินการ  ดังน้ี 
  ข้ันตอนที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ!และวิธีการที่องค!การบริหารส�วน
ตําบลหนองเด่ินกําหนด 
  ข้ันตอนที่ 2 จัดส�งบัญชีรายช่ือให1ส�วนราชการต1นสังกัดเพื่อจัดทําบัญชีรายช่ือ 
ตามลําดับคะแนนผลการประเมิน 
      ข้ันตอนที่ 3 ส�วนราชการเสนอบัญชีรายช่ือ ตามลําดับคะแนนผลการประเมินให1
คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร�งใส และเป9นธรรมของการ
ประเมิน ก�อนที่จะเสนอผลการประเมินต�อนายกองค!การบริหารส�วนตําบล เพื่อนําไปใช1ในการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
เล่ือนข้ันค�าจ1างลูกจ1างประจํา และเล่ือนอัตราค�าตอบแทน  

            จึงประกาศให1ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕61 

 
(นายยงยุทธ  อะโคตมี) 

ผู1อํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
ปลัดองค!การบริหารส�วนตําบล ปฏิบัติหน1าที่ 
นายกองค!การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน 
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