
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

เรื่อง  แผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ ์
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) 

********************** 

  ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.น.ม.) ในคราวการประชุม 
ครั้งที่ 9/๒๕60  เมื่อวันที่  27  กันยายน  ๒๕60 ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 – 2563) เพ่ือรองรับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
นั้น 

  อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบ มาตรา 26 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นครราชสีมา)  ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 กันยายน            
๒๕60 จึง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ เรื่อง แผนอัตราก าลัง               
๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)   

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
ข้อ 3 การก าหนดต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลถนน 

โพธิ์ ให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  4  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 
      
    

(ลงชื่อ)          
                 (นายสมบูรณ์    พพัิฒน์) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ พ.ศ. 2561 – 2563 
******************************* 

 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. ๒๕61-๒๕63)  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ ๒๖๙  
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนน
โพธิ์   
 

  ดังนั้น   องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์    จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร                
(พ.ศ. ๒๕61-๒๕63)   
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ  ณ วันที่  12  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2560 

 
 
      (ลงชื่อ)               
                                                      (นายสมบูรณ์  พิพัฒน์) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล, 

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล, และพนักงานจ้าง  
------------------------------- 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2559, หนังสือส านักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.9/ว 4 ลงวันที่  1 เมษายน 2559 เรื่อง การก าหนด
สมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
ในระบบต าแหน่ง “ระบบวิทยฐานะ”, และประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559  ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วง
เริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติง านให้
ทราบโดยทั่วกัน 

      ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล, และพนักงานจ้างในสังกัดส าหรับรอบ
การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล, และพนักงานจ้าง” 

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล, พนักงานครู

องค์การบริหารส่วนต าบล, และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ โดยใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
1 . ให้ ค านึ งถึ งระบบการบริห ารผลงาน  (Performance  Management)  โดยมี

องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร (พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก าหนด ร้อยละ 50) 

 
 

2) พฤติกรรม... 
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 2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ

หลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก าหนด ร้อยละ 50) 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 

1. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ถนนโพธิ์ จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
1 . ให้ ค านึ งถึ งระบบ การบริห ารผลงาน  (Performance  Management)  โดยมี

องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร (พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก าหนดร้อยละ 
50) 

 2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)  
2.1 สมรรถนะหลัก ให้ใช้สมรรถนะหลักที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ก าหนด

ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกต าแหน่ง ประกอบด้วย 
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4) การบริการเป็นเลิศ 
5) การท างานเป็นทีม 

2.2 สมรรถนะตามสายงาน ให้อนุโลมใช้สมรรถนะสายงานตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะมา
ปรับเป็นตัวชี้วัดในการประเมินตามความเหมาะสม ดังนี้  
 

- สมรรถนะ... 
 
 



 
    3 

 
-   สมรรถนะตามสายงานส าหรับต าแหน่งในสายงานการสอน (ต าแหน่งครู

ผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย ครู ประกอบด้วย 
1) การออกแบบการเรียนรู้ 
2) การพัฒนาผู้เรียน 
3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 

-   สมรรถนะตามสายงานส าหรับต าแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษาและ
สายงานบริหารสถานศึกษา (ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา) 
ประกอบด้วย 

1) การวิเคราะห์และสังเคราะห ์
2) การสื่อสารและการจูงใจ 
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
4) การมีวิสัยทัศน์ 

2. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ถนนโพธิ์ จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม  
 

   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 

  1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
      1) ปริมาณผลงาน 
      2) คุณภาพของงาน 
      3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
      4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วน

ต าบลมาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ

สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้

ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงาน
ส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

    3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 



    4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
 3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ให้จัดกลุ่มตามผล
คะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง   

 ในระหว่างรอบการประเมิน 
          ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จตามที่ก าหนด 

 เมื่อครบรอบการประเมิน 
  เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัด
ของ พนักงานส่วนต าบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล,  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด าเนินการ  
ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลถนนโพธิ์ก าหนด 
  ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ ตามล าดับ
คะแนนผลการประเมิน 
      ขั้นตอนที่ 3 ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการ
ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนอัตราค่าตอบแทน  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วันที่  25  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕61 
 
    
                                                                         

                        
                       (นายสมบูรณ์  พิพัฒน์) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                           
  


