
                                                               

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  
และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

----------------------------- 
  โดยท่ี ก.อบต.ไดกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2558  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ประกาศหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานสวนตําบล ในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน กอนเริ่มรอบการประเมินหรือ
ในชวงเริ่มรอบการประเมิน 

  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล  สําหรับรอบการประเมิน  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก 

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา 

   1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวย การประเมินสมรรถนะ
หลักสมรรถนะประจําผูบริหารและสมรรถนะประจาํสายงาน 

   1.3 น้ําหนักขององคประกอบการประเมิน ไดแก 

   (1) กรณีพนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา น้ําหนักผลสัมฤทธิ์ของงานตองไมนอย
กวารอยละ 70 คือ สัดสวนระหวาง ผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เทากับ 70 : 30 
   (2) กรณีพนักงานจาง น้ําหนักผลสัมฤทธิ์ของงานตองไมนอยกวารอยละ 80 คือ 
สัดสวนระหวาง ผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เทากับ 80 : 20 
   (3) กรณีระหวางการทดลองปฏิบัติราชการ น้ําหนักผลสัมฤทธิ์ของงานตองไมนอยกวา
รอยละ 50 คือ สัดสวนระหวาง ผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เทากับ 50 : 50  

  2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไปท่ี ก.อบต. กําหนด ไดแก 

   2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนการจัดทําขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับ
การประเมิน เก่ียวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และคาเปาหมาย ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือความ
ประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร มีสัดสวนคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 

   2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจํานวนสมรรถนะท่ีใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจําสายงาน 3 ดาน และ
สมรรถนะประจําบริหาร 4 ดาน  
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  3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง          
ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก  

(1) ระดับดีเดน ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90 ข้ึนไป 
(2) ระดับดีมาก ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 
(3) ระดับดี  ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 
(4) ระดับพอใช ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70 
(5) ระดับตองปรับปรุง ตองมีชวงคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 60 

  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ิน
ตามท่ี ก.อบต. กําหนดโดยอนุโลม 

  5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ไดแก การเลื่อนข้ันเงินเดือน และคาตอบแทนอ่ืน ๆ      
การใหเงินรางวัลประจําป การพัฒนาและการแกไขการปฏิบัติงาน การแตงตั้งขาราชการ การใหออกจากราชการ 
การใหรางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ  

  6. การประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีหลักฐานการปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจน 

  7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ปละ 2 ครั้ง ตามรอบปงบประมาณ คือ 
   (1) ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปถัดไป 
   (2) ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปเดียวกัน 

  8. ผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ไดแก 

   (1) นายกองคการบริหารสวนตําบล ประเมิน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

   (2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประเมิน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกองชาง และหัวหนาสํานักปลัด หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาสํานักหรือกอง 

   (3) ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกองชาง หัวหนาสํานักปลัด หรือชื่ออ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาสํานักหรือกอง ประเมิน พนักงานสวนตําบลท่ีอยูในบังคับบัญชา 

  9. การประเมินพนักงานสวนตําบลผูไดรับมอบหมายใหไปชวยราชการ หรือปฏิบัติราชการใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืน ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหัวหนา
สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีผูรับการประเมินไปชวยราชการ หรือปฏิบัติหนาท่ีราชการแลวแตกรณี เปนผูให
ขอมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน 

  10. กรณีการประเมินพนักงานสวนตําบลผูไดโอนหรือยาย หลังวันท่ี 1 มีนาคม หรือวันท่ี 1 
กันยายน ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลเดิมกอน
การโอนหรือยาย เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของผูนั้น แลวจัดสงผลการประเมินการปฏิบัติงานใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืนตนสังกัดใหมเพ่ือประกอบการพิจารณาตามขอ 5 

  11. ในแตละรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมินตามขอ 8 และผูรับการประเมิน
กําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
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  12. ระหวางรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน ใหคําปรึกษา แนะนํา ผูรับการประเมิน
เพ่ือการปรับปรุง แกไข พัฒนาเพ่ือนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  

  13. ในแตละรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับ
การประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีไดประกาศไว และตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับผูรับการประเมิน 

  14. การประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละครั้ง ใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมิน แจงผลการประเมิน
ใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีผูรับ
การประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานสวนตําบลอยางนอยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อ
เปนพยานการแจงผลการประเมินดังกลาวเพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง โปรงใส เปนธรรม และมีมาตรฐานเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

  15. ผูบังคับบัญชาท่ีมีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยทําความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา
เหนือข้ึนไปอีกหนึ่งข้ัน (ถามี) จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการในหนวยงานของตนเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล กอนนําเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

  16. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ซ่ึงนายก
องคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง ทําหนาท่ีใหคําปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความ
เปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง คณะ
กรรมการฯ ประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการไมนอย
กวา 2 คน เปนกรรมการ และใหพนักงาสวนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
เปนเลขานุการ 

  17. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย หรือมีการยายเปลี่ยน
ตําแหนงหรือหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนขอตกลง          
ผลการปฏิบัติงาน ในระยะการประเมินได โดยใหผูประเมินเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงขอตกลง 

  18. การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Perfermance 
Management) ท่ีเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสูผลการปฏิบัติงานระดับองคกร คุณภาพและปริมาณงาน 
ประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  

  19. ประกาศรายชื่อพนักงานสวนตําบลผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน ในท่ีเปดเผย              
ใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ตอไปใหดียิ่งข้ึน  

ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ  วันท่ี  4  ตุลาคม พ.ศ.  2564 

 

 
                              (นายอธิภัทร  ปุราชะโก) 
     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ปฏิบัติหนาท่ี 
                      นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
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