
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

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

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563, ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕62 ลงวันที่  18 กรกฎาคม 2562 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้า ง 
(ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยได้ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินนั้น  
 

 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัด ส าหรับรอบการ
ประเมินประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ในรอบการประเมิน รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 
2564) และรอบที่ 2 ( 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
 

  ข้อ ๓ การมาท างานสาย 
  “ครึ่งปแีรก” ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (๖ เดือน)  
มาท างานสายไม่เกิน ๗ ครั้ง 

  “ครึ่งปหีลัง” ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 (๖ เดือน)          
มาท างานสาย ไม่เกิน ๗ ครั้ง 
 

  ข้อ ๔ ในแต่ละรอบการประเมินต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน (6 เดือน) โดยมีวันลาไม่เกิน
ยี่สิบสามวัน (๒๓ วันท าการ)  ดังต่อไปนี้ 
   ๔.๑ วันลาป่วย ที่มิใช่ เพราะลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือ
หลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ และลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่
หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้นับเฉพาะวันท าการ 

   ๔.๒ วันลากิจส่วนตัว ให้นับเฉพาะวันท าการ 

/ข้อ 5 การประเมิน… 
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  ข้อ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ให้มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
ตามปริมาณงานผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนดหรือการ
ประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี  
   ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง 
   ๕.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ได้แก่ 
   กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้เมิน
สมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าตัวผู้บริหาร จ านวน        
4 สมรรถนะ 
   กรณี ต าแหน่ งประเภทวิชาการ และต าแหน่ งประเภททั่ วไป ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวนไม่น้อยกว่า            
3 สมรรถนะ  

   กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 50 
 

  ข้อ 6 ระดับผลการประเมิน 
  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการ
ประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่  
 
  
 
 
 
 
   
  ข้อ 7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างประจ าตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
 

 ข้อ 8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู  
 8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ 
ดังนี้ 
            ครัง้ที่ 1  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31  มีนาคม 
ของปีถัดไป 
            ครัง้ที่ 2  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1  เมษายน ถึงวันที่ 30  กันยายน 
ของปีเดียวกัน 

/8.2 การประเมินผล… 
  

ระดับดเีด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 - แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
ระดับด ี ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 - แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 - แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
ระดับต้องปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60   
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  8.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบประเมิน จ านวน 2 องค์ประกอบ  
คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70  
คะแนน 
             องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 
  ในแต่ละรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ  ดังนี้  
     
  

           
 
 
 
 
 

  8.3 ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
   1) ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาหรือผู้อ านวยการกองการศึกษา ส าหรับผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติ
ราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   2) ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา       
และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู ้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา   
  8.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน  และเป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นควรจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอ่ืน
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาก็
ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  แต่ทั้งนี้ ต้องมีสาระไม่น้อยกว่ าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

 
/8.5 มีการก าหนด… 

  

ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00  ขึ้นไป 
ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 - ร้อยละ 89.99   
ระดับด ี ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - ร้อยละ 79.99    

ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - ร้อยละ 69.99   
ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 59.99  ลงมา   
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  8.5 มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับ
การประเมิน  ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงขององค์การบริหารส่วนต าบล  หรือสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
การศึกษา  ตามมาตรฐานและภาระงานข้ันต่ าที่ได้มีการจัดท าและก าหนดไว้ 
  8.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
   2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนดปฏิทิน
การประเมิน  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
   3) ผู้รับการประเมิน  ประเมินตนเองตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนต าบล
ก าหนด  โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง  แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
   4) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
   5) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา  แนะน าผู้รับการประเมิน   
เพ่ือปรับปรุง  พัฒนา  เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ให้ผลการปฏิบัติงานประสบ
ผลส าเร็จ  ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
   6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบเป็น
รายบุคคล  โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  กรณีท่ีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลง
ลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  ให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
น้อยหนึ่งคน  ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
   7) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน  โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก
ชั้นหนึ่ง  จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  ข้อ 9 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู 
ตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
 

 ข้อ 10 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ าให้น าแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

  ข้อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่  
    1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
    2) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๒๐) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก ๕ 
สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ (เช่นเดียวกันกับพนักงานส่วนต าบลใน
ลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน) 

/ข้อ 12… 
  



   (ลงชื่อ) 
(นางณัฏฐกฤตญา  ภูโชคชัย) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
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  ข้อ 12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือ
สมรรถนะของพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
   12.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)  
  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และ
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งผู้รับการประเมินเป็นผู้ก าหนดตัวชี้วัด (ผลงานที่เป็นโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่
ได้รับมอบหมาย จ านวน ๑ หรือ ๒ ผลงาน และก าหนดค่าน้ าหนักรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๘๐%) 
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน 
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
และค่าเป้าหมาย 
  12.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (ร้อยละ ๒๐) เป็นการระบุจ านวน
สมรรถนะท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๒ สมรรถนะ ดังนี้  
  ๑) สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของ
ข้าราชการทุกคนที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประกาศร่วมกัน  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ (ทุกต าแหน่ง) 
   - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   - การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
   - ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
   - การบริการเป็นเลิศ 
   - การท างานเป็นทีม 
  ๒) สมรรถนะประจ าสายงาน คือ สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับต าแหน่ง/สายงาน
ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร อย่างน้อยจ านวน ๓ สมรรถนะ (เช่นเดียวกันกับพนักงานส่วนต าบล   
ในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน) 
  ข้อ 13 ระดับผลการประเมิน 
  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการ
ประเมิน เป็น ๕ ระดับ ได้แก่  
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อ 14 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
ตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
 

ประกาศ  ณ วันที่          กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖4 
  
 
 
 

 
 

ระดับดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95 - 100 คะแนน 
ระดับดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
ระดับด ี ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน 
ระดับพอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
ระดับปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 65 


