
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล, 

พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

------------------------------- 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2562  ฉบับลงวันที่ 8 
กรกฎาคม 2562, หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 11 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล, พนักงาน
ครูองค์การบริหารส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มรอบ
การประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้ทราบโดยทั่วกัน  

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล,  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  ส าหรับรอบการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566             
(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน  2566)  ดังนี้  

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง”  

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน  1  ตุลาคม  2565  –  30  กันยายน  2566 
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล, พนักงานครู

องค์การบริหารส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง    สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง โดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  
1. ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการ

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

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

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะหลัก  
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ก าหนด ร้อยละ 50)  
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2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ

สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที ่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่  
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ

ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
และค่าเป้าหมาย  

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

3. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ห้วยยาง จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก ่ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม  

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามท่ี ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม  

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  
ข้อ 7 ตามประกาศฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตาม

ปีงบประมาณ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีเดียวกัน ข้อ 8 ตาม
ประกาศฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จ านวน 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 
คะแนน ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 
30 คะแนน ข้อ 9 ตามประกาศฯ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อย
ละ 90.00 ขึ้นไป ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 89.99 ระดับด ี ช่วงคะแนน
ประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 79.99 ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 
69.99 ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา  

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า  
1. ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการ

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

คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่ก าหนด  หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร  

2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน  

2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ให้ก าหนดสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ าดังนี้  

1) ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพ้ืนฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1  
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2) ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2  
3) ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ
เช่นเดียวกันกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/
ต้องการ ในระดบัปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี  

3. ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ให้น าแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม  

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมิน

จากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน 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 าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2  

4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3  

3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 
5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง  

 

 ในระหว่างรอบการประเมิน  
ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ

ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คาแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
พนักงานส่วนต าบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จตามท่ีก าหนด  
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เมื่อครบรอบการประเมิน  
เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัดของ 

พนักงานส่วนต าบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด าเนินการ ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยยางก าหนด  
ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ ตามล าดับคะแนน

ผลการประเมิน  
ขั้นตอนที่ 3 ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการ

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน ก่อนที่จะ
เสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
เพ่ือน าเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนอัตราค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   20   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 

(นายประสาสน์   เกษนอก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 


