
 

 
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นตำบลตองปดิ 
เรือ่ง  หลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานสว่นตำบล 
พนกังานครแูละบุคลากรทางศึกษาองคก์ารบรหิารสว่นตำบล และพนักงานจ้าง 

ประจำปงีบประมาณ 2565 
------------------------------- 

 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางศึกษา
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 
2565  เป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส  มีความบริสุทธิ์ และยุติธรรม และมีความถูกต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด         

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง  เพื่อใช้เป็นแนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตำบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด           
ตามแนวทางหรือมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ให้ประกาศและมีผลตั้งแต่
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ ่มรอบการประเมิน สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  รายละเอียดดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลการทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565” 

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
พนักงานครูและบุคลากรทางศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
รอบการประเมินที่ 1 และ 2  โดยมีแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  ดังนี้ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานสว่นตำบล 

 ข ้อ 1 ให ้คำน ึงถ ึงระบบการบร ิหารผลงาน (Performance Management) โดยมี
องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

    ส่วนที ่ 1 ผลสัมฤทธิ ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินจาก
ปริมาณผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาที่กำหนด หรือความประหยัดหรือความ
คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กำหนด       
ร้อยละ 50 ) 

 ส่วนที ่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการ
ประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน  (พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ใน
ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กำหนดร้อยละ 50) 

         /ข้อ 2 หลักเกณฑ์ ... 
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ข้อ 2  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 

1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย          
 2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะท่ี
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงานไม่น้อย
กว่า 3 ด้าน และสมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน 

ข้อ 3 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบการ
ประเมิน           

ข้อ 4 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตองปิด จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดย
มีช่วงเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้ 

 ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
 ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 

 ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
 ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนน ต่ำกว่าร้อยละ 60 
ข้อ 5 ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ได้ แก่

  1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
  2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ผู้อำนวยการสำนักกอง 
  3) ผู้อำนวยการสำนัก กอง สำหรับพนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในบังคับบัญชา 
           ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัต ิงานพนักงานส่วนตำบล ดำเนินการตามวิธ ีการ 
ดังต่อไปนี้ 
       1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  
       2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน และผู้รับการประเมิน
กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงาน อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
       3) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู ้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน เป็นผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้รับการประเมินสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จตามที่กำหนด 
       4) ให้ผู้มีอำนาจทำหน้าที่ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที ่ก.อบต.กำหนด 
             ข้อ 7  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ให้ใช้แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.อบต. กำหนด 

            /การประเมินผล ... 
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การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานครอูงค์การบรหิารสว่นตำบล 
ข้อ 1   “พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงาน

การสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล     
   “บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งใน
สายงานนิเทศการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล       
  ข้อ 2 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิทธิผล  
  ข้อ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ บังคับ
บัญชาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในอันที่ จะประพฤติและ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยนำผลการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรฐานทั่วไปว่าด้วยการนั้น ดังนี้    
   (1) การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ    
   (2) การให้เงินรางวัลประจำปี      
   (3) การให้รางวัลจูงใจ       
   (4) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
   (5) การแต่งตั้งข้าราชการ       
   (6) การให้ออกจากราชการ      
   (7) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ  

 ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดำเนินการประเมินปีละ2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของ

ปีถัดไป            
   ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
ของปีเดียวกัน            

ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จำนวน 2 องค์ประกอบ 
คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้         
   องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 
70 คะแนน           
   องค์ประกอบที่ 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 

ข้อ 6 ในแต่ละรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้      
   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  ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา 

 
          /ข้อ 7 ผู้บังคับ ... 
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ข้อ 7 ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 5 เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานครูและบุคลากร

ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้       
   (1) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหรือผู ้อำนวยการกองการศึกษา สำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติ
ราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล       
   (2) ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล. 

ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตำบลที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรื อส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมิน        
ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมิน
ของผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ผู้ ได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ 
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมก่อน การโอนหรือย้ายเป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการประเมิน
การปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื ่น  ต้นสังกัดใหม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตามข้อ 3   

ข้อ 8 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐานและเป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเห็น
ควรจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอ่ืน เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา ก็ให้กระทำได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมพนักงาน
ส่วนตำบลแต่ ทั้งนี้ต้องมีสาระไม่น้อยกว่า แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมกลางพนักงานส่วนตำบล
กำหนด  
  ข้อ 9 ให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และ
ผู้รับการประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
การศึกษา ตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่ำที่ได้มีการจัดทำและกำหนดไว้   

ข้อ 10 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้ดำเนินการดังต่อไปนี้  
   (1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปนี้ 
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  
   (2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินตามข้อตกลงและกำหนด
ปฏิทินการประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน  
   (3) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่คณะกรรมกลางพนักงานส่วนตำบล 
กำหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา  
   (4) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
 
          /(5) ในระหว่างรอบ... 
 
 
 



      -5- 

   (5) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษาแนะนำผู้รับการประเมิน 
เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้ผลการปฏิบัติงานประสบ
ผลสำเร็จ ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน  
   (6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบเป็น
รายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอม ลง
ลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล อย่าง
น้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย  
   (7) ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 6 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
   (8) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย ประกาศ
รายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรบริหารส่วนตำบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
  ข้อ 11 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนไม่น้อยกว่ า 3 คน 
ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา
และหรือผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ  ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งนี้ ให้พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการบริหารงานบุคคล
พนักงานครุและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเลขานุการ 
  ข้อ 12 ให้องค์การบริหารส่วนตำบล สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี 
ดำเนินการให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผู้รับการประเมิน เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ตามความในข้อ 3  พร้อมสำเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครุและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตำบล จัดเก็บรักษาไว้อย่างน้อยสองรอบการประเมิน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ รับผิดผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บต้นฉบับแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมได้   

 

➢   การประเมินผลการปฏบิตังิานของพนกังานจ้าง 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่ง เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มสีัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 

  1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
      1) ปริมาณผลงาน 
      2) คุณภาพของงาน 
      3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
      4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
            /2. การประเมิน ... 
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 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้นำสมรรถนะของพนักงานส่วน

ตำบลมาใช้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับ

สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้

ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย  3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับ
พนักงานส่วนตำบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

    3) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู ้มีท ักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

    4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจำสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
 3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่มตามผล
คะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง ดังนี้ 
  ระดับดีเด่น    ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไป   
  ระดับดีมาก   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 
  ระดับด ี       ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 
  ระดับพอใช้   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 
  ระดับปรับปรุง  ช่วงคะแนนประเมินน้อยกว่าร้อยละ 65    

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วันที่     15    ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
 
    

 
                    
             (นายวรวิทย์  บุญรักษา) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


