
 

                                             ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพมิาน  

                                   เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

                 พนักงานสวนตําบล  สังกัด องคการบริหารสวนตําบลพิมาน อําเภอนาแก จังหวดันครพนม  

                                                ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

               โดยที่ คณะกรรมการกลางพนักงานงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม )   

ไดประกาศหลักเกณฑเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 

2558 กําหนดให องคการบริหารสวนตําบล  ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให

พนักงานสวนตําบล ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน กอนเริ่ม รอบการประเมินหรือในชวงรอบการประเมิน  

              ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลพิมาน  จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของ พนักงานสวนตําบล  สําหรับรอบการประเมิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ ๑ ( 1 

ตุลาคม 2563 -  3๑ มีนาคม 2564 ) และครั้งท่ี 2 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2564 )ดังนี ้ 

          1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน 

(Perfomance Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก  

             1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ 70) โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้  

                  - ปริมาณผลงาน 

                  - คุณภาพของงาน  

                  - ความรวดเร็วหรือตรงตอเวลา 

                  - ความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร  

               1.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (รอยละ 30) ประกอบดวย 

                   - การประเมินสมรรถนะหลัก 

                   - การประเมินสมรรถนะประจําผูบริหาร (เฉพาะสายบริหาร)  

                   - การประเมินสมรรถนะประจําสายงาน  

         2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ สมรรถนะ 

ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานพนักงานสวนตําบล กําหนด ไดแก  

                 2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  

                    - เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน เก่ียวกับการมอบหมาย 

โครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และคาเปาหมาย  

                 2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เปนการระบุจํานวนสมรรถนะที่ใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 

        - สมรรถนะหลัก ใหใชสมรรถนะหลักที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด สําหรบัพนักงาน 

/ทุกตําแหนง.. 



 

ทุกตําแหนง ประกอบดวย  

             (1) การมุงผลสัมฤทธิ์  

             (2) การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม  

             (3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน  

             (4) การบริการเปนเลิศ  

             (5) การทํางานเปนทีม 

- สมรรถนะประจําผูบริหาร 4 สมรรถนะ ประกอบดวย  

             (1) การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง  

             (2) ความสามารถในการเปนผูนํา  

             (3) ความสามารถในการพัฒนาคน  

             (4) การคิดเชิงกลยุทธ  

          - สมรรถนะประจําสายงาน 3 สมรรถนะ ใหใชสมรรถนะประจําสายงานตาม มาตรฐานกําหนด

ตําแหนง ตามชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

           3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องคการบริหารสวนตําบลพมิาน 

ใหจัด กลุมคะแนนผลการประเมิน เปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดยมีเกณฑ 

คะแนนแตละระดับใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล กําหนดโดยอนุโลม  

           ระดับผลการประเมินแตละกลุมคะแนน  แบงออกเปนดังนี้ 

                 - ระดับดีเดน (คะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90 คะแนนข้ึนไป)  

                 - ระดับดีมาก (คะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 คะแนน) 

                 - ระดับดี (คะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 คะแนน)  

                 - ระดับพอใช (คะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70 คะแนน) 

                 - ระดับตองปรับปรุง (คะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 60 คะแนน)  

            4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น 

ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล กําหนดโดยอนุโลม  

              ในกรณีที่เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ 

หนาท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในรอบการประเมินใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 

งานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) โดยมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบรอยละ 50  

 

                จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

  

                           ประกาศ ณ วันที่    10  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  

                                                                   
                                                                 (นายบัญชา   ศรชีาหลวง)  

                                                         นายกองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

 

 



                                           
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕'๖4  

.                                                            . 

              ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการประเมินปละ 2 ครั้ง ตามปงบประมาณ  ดังนี้  

    ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปถัดไป  

    ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายนของปเดียวกัน  

             ๒.การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีองคประกอบการประเมิน จํานวน 2 องคประกอบ     คะแนน

รวม 100 คะแนน ดังนี้ 

           องคประกอบที่ 1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน  70 คะแนน     

           องคประกอบที่ 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน  

           ๓.  ในแตละรอบการประเมิน ใหองคการบริหารสวนตําบลนําผลคะแนนการประเมินผล  การ

ปฏิบัติงานมาจัดกลุมตามผลคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

           ระดับดีเดน  ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90.00 ขึ้นไป  

           ระดับดีมาก  ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80.00 – รอยละ 89.99  

           ระดับดี   ชวงคะแนนประเมินต้ังแตรอยละ 70.00 – รอยละ 79.99  

           ระดับพอใช  ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60.00 – รอยละ 69.99  

           ระดับปรับปรุง  ชวงคะแนนประเมินรอยละ 59.99 ลงมา  

       ๔. ใหผูบังคบับัญชาระดับผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสํานัก เปนผูประเมินผลการปฏิบัตงิานพนักงาน

ครแูละบุคลากรทางการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลพิมาน   

       ๕. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนมกําหนด 

 

                  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

                           ประกาศ ณ วันที่  10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  

                                                                    
                                                                 (นายบัญชา   ศรชีาหลวง)  

                                                         นายกองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

 



                                           
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

                                          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

.                                                            . 

                    โดย ที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดนครพนม   ( ก.อบต. จังหวัดนครพนม )   ได

มปีระกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ขอ ๓๙ 

กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนักงานจาง   

จากนั้นใหผูบังคับบัญชาชั้นตันซึ่งเปนผูประเมิน   และพนักงานจางแตละคนรวมกันวางแผนและกําหนด

เปาหมายการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายและ/หรือความสําเร็จของงาน  ซึ่งหนักงานจาง ผูนั้นตอง

รับผิดชอบในรอการประเมินนั้น โดยกําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรม 

รวมทัง้ระบุพฤติกรรมในการทํางานที่คาดหวังดวย 

                  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลพิมาน จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลพิมาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   ครั้งท่ี 

๑(๑ ตุลาคม ๒๕๖1 ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2) และครั้งที่ 2 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2562 ดังนี้ 

                  ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนตําบลพิมานให

คํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน   โดยมอีงคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนนแบงเปน ๒ สวน ไดแก 

                       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ ๘๐) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน

ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

                       ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (รอยละ ๒๐) ประกอบดวย ประเมินสมรรถนะหลัก และ

สมรรถนะประจําสายงาน 

                 ๒. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือ

สมรรถนะใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 

กําหนด ไดแก 

                       ๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการ

ประเมินเก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งานกิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงานและคาเปาหมาย (ตามเอกสารแนบทายประกาศ) 

                       ๒๒ พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะท่ีใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้

                      (๑) พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ 

                       (๒) พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงสําหรับผูมีคุณวุฒิ ใหประเมินสมรรถนะหลัก ๕ 

สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน ๓ สมรรถนะ 

                  (๓) หนักงานจางตามภารกิจตําแหนงสําหรับผูมีทักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลัก ๕  สมรรถนะ  

/๓.ระดับผล.... 



            ๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลพิมานไดจัด

กลุมคะแนนผลการประเมินเปน ๕ ระดับ ไดแก ดีเดน ดมีาก ดี พอใช และปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนให

เปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.) กําหนดโดยอนุโลม 

            ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล

ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.) กําหนดโดยอนุโลม 

 

             จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

                                       ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖3 

                                                           

                                                      (นายบัญชา  ศรีชาหลวง) 

                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลพิมาน ลงวันท่ี 10  ตุลาคม  ๒๕๖3 

เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจาง  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  

                                                 พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ลําดับที่      ประเภทของพนักงานจาง โครงการ/งาน/กิจกรรม           น้ําหนัก 
     ตําแหนงผูเชี่ยวชาญพิเศษ          ๒ ตัวชี้วัด             ๘๐ 
 

       ๑. ตําแหนงผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการวางแผนและการวิเคราะหนโยบาย 

       ๒. ตําแหนงผูเชี่ยวชาญพิเศษดานหลังงานและสิ่งแวดลอม 

       ๓. ตําแหนงผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การกําหนดสมรรถนะหลัก 

ลําดับที่         ตัวชี้วัดสมรรถนะ          น้ําหนัก ระดับที่คาดหวัง/ตองการ 
๑ การมุงผลสัมฤทธิ ์ ๓ ๓ 
๒ การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ๒ ๓ 
๓ ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ๒ ๓ 
๔ การบริการเปนเลิศ ๒ ๓ 
๕ การทํางานเปนทีม ๒ ๓ 
 รวม ๑๑  

 

การกําหนดสมรรถนะประจําสายงาน 

ลําดับที่         ตัวชี้วัดสมรรถนะ          น้ําหนัก ระดับที่คาดหวัง/ตองการ 
๑ ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น ๓ ๓ 
๒ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๓ ๓ 
๓ สรางสรรคเพ่ือประโยชนทองถ่ิน ๓ ๓ 
 รวม ๙  

 

หมายเหต ุ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  (สมรรถนะ)  รอยละ ๒๐ 

    ๑. สมรรถนะหลัก รอยละ ๑๑ 

    ๒. สมรรถนะประจําสายงาน  รอยละ ๙ 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลพิมาน ลงวันท่ี  10  ตุลาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจาง  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  

                                    พนักงานจาง ตามภารกิจ (ตําแหนงสําหรับผูมีทักษะ) 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ลําดับที่      ประเภทของพนักงานจาง โครงการ/งาน/กิจกรรม           น้ําหนัก 
     ตําแหนงสําหรับผูมีทักษะ          ๒ ตัวชี้วัด             ๘๐ 
 

       

การกําหนดสมรรถนะหลัก 

ลําดับที่         ตัวชี้วัดสมรรถนะ          น้ําหนัก ระดับที่คาดหวัง/ตองการ 
๑ การมุงผลสัมฤทธิ ์ ๔ ๒ 
๒ การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ๔ ๒ 
๓ ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ๔ ๒ 
๔ การบริการเปนเลิศ ๔ ๒ 
๕ การทํางานเปนทีม ๔ ๒ 
 รวม ๒๐  

 

พนักงานจางตามภารกิจ  (ตําแหนงสําหรับผูมีทักษะ) 

    ๑. พนักงานขับรถยนต 

    ๒. คนตกแตงสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลพิมาน ลงวันท่ี   10 ตุลาคม  ๒๕๖3 

เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจาง  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

                                    พนักงานจาง ตามภารกิจ  ( ตําแหนงสําหรับผูมีคุณวุฒิ ) 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ลําดับที่      ประเภทของพนักงานจาง โครงการ/งาน/กิจกรรม           น้ําหนัก 
     ตําแหนงสําหรับผูมีทักษะ          ๓ ตัวชี้วัด             ๘๐ 
 

การกําหนดสมรรถนะหลัก 

ลําดับที่         ตัวชี้วัดสมรรถนะ          น้ําหนัก ระดับที่คาดหวัง/ตองการ 
๑ การมุงผลสัมฤทธิ ์ ๒ ๑ 
๒ การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ๒ ๑ 
๓ ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ๒ ๑ 
๔ การบริการเปนเลิศ ๒ ๑ 
๕ การทํางานเปนทีม ๓ ๑ 
 รวม ๑๑  

การกําหนดสมรรถนะประจําสายงาน 

ลําดับที่               ตัวชี้วัดสมรรถนะ  น้ําหนัก ระดับที่คาดหวัง/ตองการ 
๑ -ตามเอกสารแนบทาย- ๓ ๑ 
๒ -ตามเอกสารแบบทาย- ๓ ๑ 
๓ -ตามเอกสารแบบทาย- ๓ ๑ 
 รวม ๙  

หมายเหต ุ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  (สมรรถนะ)  รอยละ ๒๐ 

    ๑. สมรรถนะหลัก รอยละ ๑๑ 

    ๒. สมรรถนะประจําสายงาน  รอยละ ๙ 

พนักงานจางตามภารกิจ 

๑. ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 

๒. ผูชวยเจาพนักงานการเงนิและบัญชี 

๓. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

๔. ผูชวยครผููดูแลเด็ก 

๕. ผูชวยเจาพนักงานเกษตร 

๖. ผูชวยนายชางโยธา 

๗. ผูชวยนายชางไฟฟา 

๘. ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

 



 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลพิมาน ลงวันท่ี  10 ตุลาคม  ๒๕๖3 

เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจาง  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

                                                     พนักงานจางทั่วไป 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ลําดับที่      ประเภทของพนักงานจาง โครงการ/งาน/กิจกรรม           น้ําหนัก 
     ตําแหนงสําหรับผูมีทักษะ          ๒ ตัวชี้วัด             ๘๐ 
 

       

การกําหนดสมรรถนะหลัก 

ลําดับที่         ตัวชี้วัดสมรรถนะ          น้ําหนัก ระดับที่คาดหวัง/ตองการ 
๑ การมุงผลสัมฤทธิ ์ ๔ ๑ 
๒ การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ๔ ๑ 
๓ ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ๔ ๑ 
๔ การบริการเปนเลิศ ๔ ๑ 
๕ การทํางานเปนทีม ๔ ๑ 
 รวม ๒๐  

 

พนักงานจางทั่วไป 

๑. คนงาน 

๒. คนงานเกษตร 

๓. คนประจํารถบรรทุกขยะ 

๔. ผูปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 


