
 
 

 
 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 
เรื่อง  หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล, 

พนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบล, ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง  
------------------------------- 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ�  เรื่อง  หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี  30 ธันวาคม 2558, 
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.9/ว 4 ลงวันท่ี  1 เมษายน 2559 เรื่อง 
การกําหนดสมรรถนะเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับข�าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท�องถ่ินในระบบตําแหน�ง“ระบบวิทยฐานะ”,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ท่ี มท 0809.3/ว11 
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบั ติงานของลูกจ�างประจํา              
และประกาศก.อบต.จ.อุตรดิตถ� เรื่อง หลักเกณฑ�เก่ียวกับพนักงานจ�าง (ฉบับท่ี 6) ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวาคม 
2559  ได�กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วน
ตําบล,พนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบล,ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างในสังกัดองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ก�อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช�วงเริ่มรอบการประเมินให�องค�การบริหารส�วนตําบลประกาศหลักเกณฑ�และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให�ทราบโดยท่ัวกัน 

      ในการนี้ องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน จึงประกาศหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล,พนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบล, ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง        
ในสังกัดสําหรับรอบการประเมิน ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1 ครึ่งปGแรก ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว�า“ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน เรื่อง  หลักเกณฑ�และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล,พนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบล,ลูกจ�างประจําและ
พนักงานจ�าง” 

2. ประกาศนี้ให�ใช�บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 –  31 มีนาคม 2563 
3. ประกาศนี้บังคับใช�เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส�วนตําบล,พนักงานครู

องค�การบริหารส�วนตําบล,ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง สังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน โดยใช�
หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล 
1. ให�คํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมี

องค�ประกอบการประเมินและสัดส�วนคะแนน  แบ�งเปUน 2 ส�วน ได�แก� 
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม�น�อยกว�าร�อยละ 70 ) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต�อเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัดหรือความคุ�มค�าของการใช�
ทรัพยากร (พนักงานส�วนตําบลท่ีอยู�ในระหว�างการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ กําหนด ร�อยละ 50) 

2) พฤติกรรม... 
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 2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร�อยละ 30 ) ประกอบด�วยการประเมินสมรรถนะ

หลัก สมรรถนะประจําผู�บริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานส�วนตําบลท่ีอยู�ในระหว�างการทดลอง
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการ กําหนด ร�อยละ 50) 

2. หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให�เปUนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไป ท่ี ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ได�แก� 

1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปUนการจัดทําข�อตกลงระหว�างผู�ประเมินกับผู�รับ
การประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค�าเป[าหมาย 

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปUนการระบุจํานวนสมรรถนะท่ีใช�ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด�วย สมรรถนะหลัก 5 ด�าน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ด�านและ
สมรรถนะประจําบริหาร 4 ด�าน 

3. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบั ติราชการขององค�การบริหาร           
ส�วนตําบลบ�านด�าน จัดกลุ�มคะแนนผลการประเมินเปUน 5 ระดับ ได�แก� ดีเด�น ดีมาก ดี พอใช� และต�องปรับปรุง  
โดยมีเกณฑ�คะแนนแต�ละระดับให�เปUนไปตามท่ี ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให�นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วน
ท�องถ่ินตามท่ี ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบล 
1. ให�คํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน(Performance Management) โดยมีองค�ประกอบ

การประเมินและสัดส�วนคะแนน  แบ�งเปUน 2 ส�วน ได�แก� 
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม�น�อยกว�าร�อยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต�อเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัดหรือความคุ�มค�าของการใช�
ทรัพยากร(พนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีอยู� ในระหว�างการทดลองปฏิบั ติหน�า ท่ีราชการ                  
กําหนดร�อยละ 50) 

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร�อยละ 30)  
2.1 สมรรถนะหลัก ให�ใช�สมรรถนะหลักท่ี ก.จ. ก.ท. และก.อบต. กําหนด

สําหรับข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินทุกตําแหน�ง ประกอบด�วย 
1) การมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
2) การยึดม่ันในความถูกต�องและจริยธรรม 
3) ความเข�าใจในองค�กรและระบบงาน 
4) การบริการเปUนเลิศ 
5) การทํางานเปUนทีม 

2.2 สมรรถนะตามสายงาน ให�อนุโลมใช�สมรรถนะสายงานตามหลักเกณฑ�และ
เง่ือนไขการประเมินผลงานข�าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะมา
ปรับเปUนตัวชี้วัดในการประเมินตามความเหมาะสม ดังนี้  
 

/สมรรถนะ... 
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-   สมรรถนะตามสายงานสําหรับตําแหน�งในสายงานการสอน (ตําแหน�งครู

ผู�ดูแลเด็ก หัวหน�าศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู�ช�วย ครู ประกอบด�วย 
1. การออกแบบการเรียนรู� 
2. การพัฒนาผู�เรียน 
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

-   สมรรถนะตามสายงานสําหรับตําแหน�งในสายงานนิเทศการศึกษาและ
สายงานบริหารสถานศึกษา (ตําแหน�งศึกษานิเทศก� รองผู�อํานวยการสถานศึกษา และผู�อํานวยการสถานศึกษา) 
ประกอบด�วย 

1. การวิเคราะห�และสังเคราะห� 
2. การสื่อสารและการจูงใจ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
4. การมีวิสัยทัศน� 

2. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบล
บ�านด�าน จัดกลุ�มคะแนนผลการประเมินเปUน 5 ระดับ ได�แก� ดีเด�น ดีมาก ดี พอใช� และต�องปรับปรุง โดยมีเกณฑ�
คะแนนแต�ละระดับให�เปUนไปตามท่ี ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให�นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วน
ท�องถ่ินตามท่ี ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม  

 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ&างประจํา 
1. ให�คํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)โดยมีองค�ประกอบ

การประเมินและสัดส�วนคะแนน  แบ�งเปUน 2 ส�วน ได�แก� 
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต�อเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัดหรือความคุ�มค�าของการใช�
ทรัพยากร  

 2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร�อยละ 20 ) ประกอบด�วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจําผู�บริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน  
   2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ให�กําหนดสมรรถนะให�สอดคล�องกับ
ตําแหน�งและกลุ�มตําแหน�งของลูกจ�างประจําดังนี้ 
   1) ลูกจ�างประจํากลุ�มบริการพ้ืนฐาน ให�ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
กําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต�องการ ในระดับ 1 
   2) ลูกจ�างประจํากลุ�มช�างและกลุ�มสนับสนุน ให�ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต�องการ ในระดับ 2 
   3) ลูกจ�างประจํากลุ�มสนับสนุนท่ีมีชื่อและลักษณะงานเหมือนข�าราชการหรือพนักงาน
ส�วนท�องถ่ิน ให�ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอย�างน�อย 3 สมรรถนะ
เช�นเดียวกันกับข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ี
คาดหวัง/ต�องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล�วแต�กรณี 

3. ระดับ... 
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  3. ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ให�นําแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข�าราชการและพนักงานส�วนท�องถ่ินมาใช�โดยอนุโลม 
 

   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ&าง 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไปให�

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ�างผู�นั้น โดยมุ�งเน�นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให�มีสัดส�วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ดังนี้ 

  1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร�อยละ 80 ให�พิจารณาจากองค�ประกอบ ดังนี้ 
      1) ปริมาณผลงาน 
      2) คุณภาพของงาน 
      3) ความรวดเร็วหรือความตรงต�อเวลา 
      4) การใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า 
 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร�อยละ 20 ให�นําสมรรถนะของพนักงานส�วน

ตําบลมาใช�สําหรับการประเมินพนักงานจ�างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    1) พนักงานจ�างท่ัวไป ให�ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับ

สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต�องการ ในระดับ 1 
    2) พนักงานจ�างตามภารกิจ ไม�รวมถึงพนักงานตามภารกิจสําหรับผู�มีทักษะ ให�

ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอย�างน�อย 3 สมรรถนะ เช�นเดียวกับพนักงาน
ส�วนตําบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต�องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแล�วแต�กรณี 

    3) พนักงานจ�างตามภารกิจสําหรับผู�มีทักษะ ให�ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต�องการ ในระดับ 2 

    4) พนักงานจ�างผู�เชี่ยวชาญพิเศษ ให�ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด�าน และสมรรถนะ
ประจําสายงาน 3 สมรรถนะ ได�แก� ความเข�าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท�องถ่ิน ความคิดสร�างสรรค� สร�างสรรค�เพ่ือ
ประโยชน�ท�องถ่ิน โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต�องการ ในระดับ 3 
 3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ�าง  ให�จัดกลุ�มตามผล
คะแนนเปUน 5 ระดับ ได�แก� ดีเด�น ดีมาก ดี พอใช� และปรับปรุง   

• ในระหว�างรอบการประเมิน 
          ในระหว�างรอบการประเมิน ให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นซ่ึงเปUนผู�ติดตามความก�าวหน�าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังคอยให�คําแนะนําและช�วยเหลือในการแก�ไขป^ญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให�พนักงานส�วนตําบล, พนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบล, ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างสามารถ
ปฏิบัติงานให�บรรลุเป[าหมายและผลสําเร็จตามท่ีกําหนด 
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• เม่ือครบรอบการประเมิน 
  เม่ือครบรอบการประเมินให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�น ซ่ึงเปUนผู�ประเมินและส�วนราชการต�นสังกัด
ของ พนักงานส�วนตําบล, พนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบล,  ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ดําเนินการ  
ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีองค�การบริหารส�วน
ตําบลบ�านด�านกําหนด 
  ข้ันตอนท่ี 2 จัดส�งบัญชีรายชื่อให�ส�วนราชการต�นสังกัดเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อ ตามลําดับ
คะแนนผลการประเมิน 
      ข้ันตอนท่ี 3 ส�วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลําดับคะแนนผลการประเมินให�
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร�งใส และเปUนธรรมของการ
ประเมิน ก�อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต�อนายกองค�การบริหารส�วนตําบล เพ่ือนําไปใช�ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
เลื่อนข้ันค�าจ�างลูกจ�างประจํา และเลื่อนอัตราค�าตอบแทน  

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

                ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  ตุลาคม  พ.ศ.2563 
 
    
 
       (นายธวัช   คลังกรณ�) 
                        นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 

 
 
 
 
 
 
 
 


