
 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  โทร  034-762170                                     

ที่     สส 73101 /    - วันที่     3   ตุลาคม   2561   

เรื่อง   ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562 (ครัง้ที่ 1) 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 

      เรื่องเดิม 

    พนักงานสวนตําบล 
1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558, ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 26)  พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 โดย ก.อบต. และก.อบต.
จังหวัด เห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นและกําหนดใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลตามประกาศดังกลาว  

            พนักงานครู อบต. 
1.2  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.9/ว 4 ลงวันที่  1 

เมษายน 2559  เรื่อง  การกําหนดสมรรถนะเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นในระบบตําแหนง “ระบบวิทยฐานะ”  กําหนดให 

1)  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหใชหลักการ แนวทางและวิธีการเชนเดียวกันกับขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภท สายงาน และตําแหนงอ่ืนๆ  

2)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
 - สมรรถนะหลัก ใหใชสมรรถนะหลัก ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดสําหรับขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถิ่นทุกตําแหนง  
 - สมรรถนะตามสายงาน ใหอนุโลมใชสมรรถนะประจําสายงานตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการ

ประเมินผลงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะมาปรับเปนตัวช้ีวัดใน
การประเมินตามความเหมาะสม   

            ลูกจางประจํา 
1.3 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 11 ลงวันที่  30 กันยายน  

2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา ตามขอ 1 ใหนําแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นมาใชการบริหารงานบุคคลของลูกจางประจําโดยอนุโลม 

            พนักงานจาง 
1.4 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง 

(ฉบับที่ 6), ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) 
 
 
 
 
 



 
2 

 
ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยประกาศใหใชหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผู น้ันโดยมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยกําหนดใหมีสัดสวนตามที่กําหนด โดยบังคับต้ังแต 1 ตุลาคม 
2559  เปนตนไป 

ขอเท็จจริง 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 ขอ 
302/2 (1) ระบุวา “กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมินใหอบต.ประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานสวนตําบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน” ประกอบจากหลักเกณฑตามขอ 1 องคการ
บริหารสวนตําบลกระดังงา จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

1. พนักงานสวนตําบล  
2. พนักงานครู อบต. 
3.  ลูกจางประจํา 
4.  พนักงานจาง 

   ขอระเบียบ 
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  
    3) หนังสอืสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.9/ว 4 ลงวันที่  1 เมษายน 

2559  เรื่อง  การกําหนดสมรรถนะเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทองถิ่นในระบบตําแหนง “ระบบวิทยฐานะ”     

 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 11 ลงวันที่  30 กันยายน  2559  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา 

5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 6), ประกาศก.อบต.จ.สมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที ่6) 
ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 

    ขอพิจารณา 
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงาในรอบการ

ประเมิน ประจําป 2562 (ครั้งที่ 1) 1 ตุลาคม 2561  – 31 มีนาคม 2562  เปนไปดวยความเรียบรอย  และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูอบต. ลูกจางประจํา และพนักงานจางสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลกระดังงา บรรลุตามวัตถุประสงค  งานบุคคล สํานักงานปลัด จึงรางประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ดังรายละเอียดแนบทาย  

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

                                                                          

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลกระดังงา 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธกีารประเมินผลการปฏบิตัิงานของ พนกังานสวนตําบล พนักงานครู และพนกังานจาง                            

ประจําปงบประมาณ 2562  (ครั้งที่ 1) 
------------------------------- 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.9/ว 4 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559  เรื่อง การกําหนด
สมรรถนะเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นใน
ระบบตําแหนง “ระบบวิทยฐานะ”, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 11 ลงวันที่  30 
กันยายน  2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) วันที่ 7 ธันวาคม 2559     

ไดกําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล, พนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบล, ลูกจางประจํา และพนักงานจางในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กอนเริ่มรอบการประเมิน
หรือในชวงเริ่มรอบการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให
ทราบโดยทั่วกัน 

      ในการน้ี องคการบริหารสวนตําบลกระดังงาจึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล, ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสังกัดสําหรับรอบการ
ประเมิน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ครึ่งปแรก ดังน้ี 

1. ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล, ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง” 

2. ประกาศน้ีใหใชบังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
3. ประกาศน้ีบังคับใชเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบล, พนักงานครูองคการ

บริหารสวนตําบล, ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา โดยใชหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

• การประเมินผลการปฏบิตังิานของพนกังานสวนตําบล 
1. ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management) โดยมีองคประกอบการ

ประเมินและสัดสวนคะแนน  แบงเปน 2 สวน ไดแก 
1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพของ

งาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลาที่กําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร (พนักงานสวน
ตําบลที่อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ กําหนด รอยละ 50) 

/2) พฤติกรรม... 
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 2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานสวนตําบลที่อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ กําหนด รอยละ 50) 

2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ไดแก 

1) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานและคา
เปาหมาย 

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ดาน และสมรรถนะ
ประจําบริหาร 4 ดาน 

3. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 
จัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง  โดยมีเกณฑคะแนนแตละ
ระดับใหเปนไปตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น
ตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม  

• การประเมินผลการปฏบิตังิานของพนกังานครูองคการบริหารสวนตาํบล 
1. ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management)  โดยมีองคประกอบการ

ประเมินและสัดสวนคะแนน  แบงเปน 2 สวน ไดแก 
1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพของ

งาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลาที่กําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร (พนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบลที่อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ กําหนดรอยละ 50) 

 2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30)  
2.1 สมรรถนะหลัก ใหใชสมรรถนะหลักที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. กําหนดสําหรับ

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกตําแหนง ประกอบดวย 
1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ 
2) การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม 
3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4) การบริการเปนเลิศ 
5) การทํางานเปนทีม 

2.2 สมรรถนะตามสายงาน ใหอนุโลมใชสมรรถนะสายงานตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
การประเมินผลงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะมาปรับเปนตัวช้ีวัด
ในการประเมินตามความเหมาะสม ดังน้ี  
 

/สมรรถนะ... 
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-   สมรรถนะตามสายงานสําหรับตําแหนงในสายงานการสอน (ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก 
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูชวย ครู) ประกอบดวย 

1) การออกแบบการเรียนรู 
2) การพัฒนาผูเรียน 
3) การบริหารจัดการช้ันเรียน 

-   สมรรถนะตามสายงานสําหรับตําแหนงในสายงานนิเทศการศึกษาและสายงาน
บริหารสถานศึกษา (ตําแหนงศึกษานิเทศก รองผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา) ประกอบดวย 

1) การวิเคราะหและสังเคราะห 
2) การสื่อสารและการจูงใจ 
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
4) การมีวิสัยทัศน 

2. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 
จัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง  โดยมีเกณฑคะแนนแตละ
ระดับใหเปนไปตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม 

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น
ตามที่ ก.อบต.กําหนดโดยอนุโลม  

 

 การประเมินผลการปฏบิตังิานของลูกจางประจํา 
1. ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management)  โดยมีองคประกอบการ

ประเมินและสัดสวนคะแนน  แบงเปน 2 สวน ไดแก 
1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพของ

งาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลาที่กําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร  
 2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะประจําผูบริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน  
   2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ใหกําหนดสมรรถนะใหสอดคลองกับตําแหนง
และกลุมตําแหนงของลูกจางประจําดังน้ี 
   1) ลูกจางประจํากลุมบริการพ้ืนฐาน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 
   2) ลูกจางประจํากลุมชางและกลุมสนับสนุน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
กําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 
   3) ลูกจางประจํากลุมสนับสนุนที่มีช่ือและลักษณะงานเหมือนขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะเชนเดียวกันกับ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแลวแตกรณี 

 
/3. ระดับ... 

 
 



 
 

     -4- 
 
  3. ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ใหนําแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นมาใชโดยอนุโลม 
 

   การประเมินผลการปฏบิตังิานของพนักงานจาง 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปใหประเมินจาก

ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูน้ัน โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธ์ิของงานไมนอยกวารอยละ 80 ดังน้ี 

  1. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน รอยละ 80 ใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังน้ี 
      1) ปริมาณผลงาน 
      2) คุณภาพของงาน 
      3) ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา 
      4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา 
 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ 20 ใหนําสมรรถนะของพนักงานสวนตําบลมาใช

สําหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังน้ี 
    1) พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่

คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 
    2) พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมิน

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ เชนเดียวกับพนักงานสวนตําบลใน
ลักษณะงานเดียวกัน  โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแลวแต
กรณี 

    3) พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
กําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 

    4) พนักงานจางผูเช่ียวชาญพิเศษ ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 ดาน และสมรรถนะประจํา
สายงาน 3 สมรรถนะ ไดแก ความเขาใจพ้ืนที่และการเมืองทองถิ่น ความคิดสรางสรรค สรางสรรคเพ่ือประโยชนทองถิ่น 
โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 3 
 3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหจัดกลุมตามผลคะแนนเปน   
5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง   

• ในระหวางรอบการประเมิน 
          ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนซึ่งเปนผูติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหพนักงานสวน
ตําบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล, ลูกจางประจํา และพนักงานจางสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและ
ผลสําเร็จตามที่กําหนด 

/เมื่อครบรอบ... 
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