
 
                                                                

 
 
  

ประกาศองค�การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน 
เรื่อง  หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตำบล ลูกจ'างและพนักงานจ'าง 

ขององค�การบริหารส�วนตำบล   
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ�      
และเง่ือนไขในการประเมินผลการปฏิ บั ติ งานของพนักงานส�วนตำบล (ฉบับ ท่ี  ๒ ) พ .ศ . ๒๕๖๓                  
ลงวันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  ประกอบกับหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม ๐๐๒๓/ว๗๑๐๗ ลงวันท่ี       
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง ซักซ'อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ'างประจำ หนังสือสำนักงาน 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๙/ว๔ ลงวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ       
เพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข'าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท'องถ่ิน    
ในระบบตำแหน�ง “ระบบวิทยฐานะ”และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ'าง (ฉบับท่ี ๖)  ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได'กำหนดให'นำหลักเกณฑ�และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค�การบริหารส�วนตำบล ลูกจ'างและพนักงานจ'างขององค�การบริหารส�วน
ตำบลให'เปEนไปตามระบบการบริหารผลงาน  (Performance Management) เพ่ือให'สอดคล'องกับระบบการบริหาร
ผลงาน (Performance Management) ในระบบจำแนกตำแหน�ง (ระบบแท�ง) 
  องค�การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน จึงประกาศหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตำบล ลูกจ'างและพนักงานจ'าง ดังนี้ 
  ๑. ประกาศนี้เรียกว�า  “ประกาศองค�การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง หลักเกณฑ� 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตำบล ลูกจ'างและพนักงานจ'างขององค�การบริหาร    
ส�วนตำบล   
  ๒.  ประกาศนี้ให'ใช'บังคับในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งท่ี ๒ ประจำปSงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  และรอบการประเมินประจำปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๓.  ประกาศนี้ ใช' บังคับเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิ บั ติงาน พนักงานส�วนตำบล 
ลูกจ'างประจำ  พนักงานจ'าง และพนักงานครู สังกัดองค�การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน โดยใช'หลักเกณฑ�
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  ๓.๑  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส�วนตำบล 

๓.๑.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักส�วนตำบล ให'คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance  Management) โดยมีองค�ประกอบการประเมินและสัดส�วนคะแนน แบ�งเปEน ๒ ส�วน  ได'แก� 

๑)  ผลสัมฤทธิ์ของงาน(ไม�น'อยกว�าร'อยละ ๗๐) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต�อเวลา และความประหยัดหรือความคุ'มค�า 

๒)  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร'อยละ ๓๐) ประกอบด'วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจำตัวผู'บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน 

๓.๒  หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให'เปEนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไปท่ี ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. กำหนด ได'แก� 

๓.๒.๑  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปEนการจัดทำข'อตกลงระหว�างผู'ประเมินกับผู'รับการ
ประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค�าเปYาหมาย  

 
 



                                      -๒- 
๓.๒.๒  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปEนการระบุจำนวนสมรรถนะท่ีใช'ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด'วย สมรรถนะหลัก ๕ ด'าน สมรรถนะประจำสายงาน ๓ ด'าน      
และสมรรถนะประจำผู'บริหาร ๔ ด'าน 

๔.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตำบลผู�ท่ีอยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการ   
  ๔.๑  ผลสัมฤทธิ์ของงาน(ไม�น'อยกว�าร'อยละ ๕๐) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต�อเวลา และความประหยัดหรือความคุ'มค�า 

๔.๒  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร'อยละ ๕๐) ประกอบด'วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจำสายงาน 

๕.  ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตำบล 
ให'จัดกลุ�มคะแนนผลการประเมิน เปEน ๕ ระดับ ได'แก� ดีเด�น ดีมาก ดี พอใช' และต'องปรับปรุง โดยมีเกณฑ�
คะแนนแต�ละดับให'เปEนไปตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส�วนตำบล กำหนดโดยอนุโลม 

๖. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให'นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน      
ส�วนท'องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส�วนตำบลกำหนดโดยอนุโลม                             

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ�างประจำ 
  ๗.๑  ให'นำแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข'าราชการส�วนท'องถ่ินมาใช'สำหรับการ
บริหารงานบุคคลของลูกจ'างประจำโดยอนุโลม  สำหรับผู'บังคับบัญชาชั้นต'นท่ีประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลูกจ'างประจำ  หมายถึง หัวหน'าฝ]าย  หรือหัวหน'าสำนักงานปลัด อบต. ผู'อำนวยการกอง ผู'อำนวยการสำนัก 
หรือหัวหน'าส�วนราชการท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนแล'วแต�กรณี 
  ๗.๒  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของลูกจ'างประจำ (สมรรถนะ) ให'กำหนด
สมรรถนะให'สอดคล'องกับตำแหน�งและกลุ�มตำแหน�งของลูกจ'างประจำ  ดังนี้ 
  ๗.๒.๑  ลูกจ'างประจำกลุ�มบริการพ้ืนฐาน ให'ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดย
กำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต'องการ  ในระดับ ๑ 
  ๗.๒.๒  ลูกจ'างประจำกลุ�มช�างและกลุ�มสนับสนุน ให'ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ 
โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต'องการ  ในระดับ ๒ 
  ๗.๒.๓  ลูกจ'างประจำกลุ�มสนับสนุนท่ีมีชื่อและลักษณะงานเหมือนข'าราชการหรือพนักงาน  
ส�วนท'องถ่ิน ให'ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย�างน'อย ๓ สมรรถนะ 
เช�นเดียวกันกับข'าราชการหรือพนักงานส�วนท'องถ่ินในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ี
คาดหวัง/ต'องการ ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการแล'วแต�กรณี 

๘. พนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป 
๑)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ'างตามภารกิจและพนักงานจ'างท่ัวไป       

ให'ประเมินจากผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ'างผู'นั้น โดยมุ�งเน'นผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดสัดส�วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม�น'อยกว�าร'อยละ ๘๐ 

(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให'พิจารณาจากองค�ประกอบ ดังนี้ 
(ก)  ปริมาณผลงาน 
(ข)  คุณภาพผลงาน 
(ค)  ความรวดเร็วหรือความตรงต�อเวลา 
(ง)  การใช'ทรัพยากรอย�างคุ'มค�า 

  ๒)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ให'องค�การบริหารส�วนตำบลกำหนดสมรรถนะ     
ท่ีเก่ียวข'องกับการปฏิบัติงานท่ีส�งผลต�อความสำเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงาน
จริงของพนักงานจ'างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ�งชี้ท่ีกำหนด โดยให'นำสมรรถนะของพนักงาน
ส�วนตำบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตำบลกำหนด มาใช'สำหรับการประเมินพนักงานจ'างโดยอนุโลม  
ดังนี้ 



 
-๓- 

  พนักงานจ�างท่ัวไป  ให'ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ี
คาดหวัง/ต'องการ  ในระดับ ๑ 
  พนักงานจ�างตามภารกิจ  ไม�รวมถึงพนักงานจ'างตามภารกิจผู'มีทักษะ ให'ประเมินสมรรถนะ
หลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย�างน'อย ๓ สมรรถนะเช�นเดียวกันกับพนักงานส�วนตำบล   
ในลักษณะเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต'องการ ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการ
แล'วแต�                                                                   

พนักงานจ�างตามภารกิจสำหรับผู� มีทักษะ  ให'ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ        
โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต'องการ  ในระดับ ๒  

พนักงานจ�างผู�เช่ียวชาญพิเศษ  ให'ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ด'าน และสมรรถนะประจำ
สายงาน ๓ สมรรถนะ ได'แก� ความเข'าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท'องถ่ิน ความคิดสร'างสรรค� สร'างสรรค�เพ่ือ
ประโยชน�ท'องถ่ิน โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต'องการ ในระดับ ๓ 

๓)  ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ'างให'จัดกลุ�มตามผล
คะแนนเปEน ๕ ระดับ ได'แก� ดีเด�น ดีมาก ดี พอใช' และปรับปรุง โดยกำหนดช�วงคะแนนประเมินของแต�ละ
ระดับผลการประเมิน  ดังนี้  

ดีเด�น  ต้ังแต�ร'อยละ ๙๕ ถึง ๑๐๐  คะแนน 
ดีมาก  ต้ังแต�ร'อยละ ๘๕ แต�ไม�ถึงร'อยละ ๙๕ คะแนน 
ดี  ต้ังแต�ร'อยละ ๗๕ แต�ไม�ถึงร'อยละ ๘๕ คะแนน   
พอใช'  ต้ังแต�ร'อยละ ๖๕ แต�ไม�ถึงร'อยละ ๗๕ คะแนน 
ปรับปรุง  น'อยกว�าร'อยละ ๖๕   คะแนน 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ'างตามภารกิจและพนักงานจ'างท่ัวไป  ให'ใช'

แบบแนบท'ายประกาศนี้ 
๙. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค1การบริหารส�วนตำบล   

  ให'ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ�
และเง่ือนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหาร     
ส�วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๖๒  ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ หมวด ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
   การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให'มีองค�ประกอบการประเมินจำนวน ๒ องค�ประกอบ 
คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน   
  องค�ประกอบท่ี ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน ๗๐  
คะแนน 
  องค�ประกอบท่ี ๒  การประเมินการปฏิบั ติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม        
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  คะแนน ๓๐  คะแนน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานต'องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเปEนไปตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตำบลกำหนด 
  ท้ังนี้  รายละเอียดตัวชี้วัดขององค�ประกอบท่ี ๑ และ ๒ ได'มีการกำหนดอย�างเปEนรูปธรรม
ตามสมรรถนะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ตามแบบประเมินท่ี 
ก.กลาง กำหนด 
  ๑๐.  เม่ือครบรอบการประเมิน ให'ผู'บังคับบัญชาชั้นต'นซ่ึงเปEนผู'ประเมินและส�วนราชการต'น
สังกัดของพนักงานส�วนตำบล พนักงานครูองค�การบริหารส�วนตำบล  ลูกจ'างประจำและพนักงานจ'าง 
ดำเนินการ  ดังนี้ 
  ๑๐.๑  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีองค�การบริหารส�วนตำบล    
สระตะเคียนกำหนด 
 



 
-๓- 

  ๑๐.๒  จัดส�งบัญชีรายชื่อและผลคะแนนต�อผู'บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ตามลำดับคะแนนผล
การประเมิน  
  ๑๑.  ส�วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อตามลำดับคะแนนผลการประเมินให'คณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาตามมาตรฐาน ความโปร�งใส และความเปEนธรรมของการ
ประเมิน ก�อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต�อนายกองค�การบริหารส�วนตำบล เพ่ือนำไปใช'ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
ค�าจ'าง ค�าตอบแทน และประโยชน�ตอบแทนอ่ืน  ต�อไป 

  จึงประกาศให'ทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔    

       (นายชนดิลก  นินทราช) 
                นายกองค�การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน  


