
 

     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
ที่  นม  92๕๐๑/                 วันที ่  13   กันยายน   2564 
เรื่อง  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง     

รอบการประเมิน  1/2565  –  2/2565           
............................................................................................................................. .................................................. 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
 

         ตามประกาศหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 11 (1) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีภายในเดือนกันยายนของทุกปี และแจ้งให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ทราบโดยทั่วกัน นั้น 

        ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ จึงเห็นควร 
จัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ      
และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล รอบการประเมิน 1/2564 – 2/2564 หากเห็นชอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ กรุณาลงนามในประกาศจะได้แจ้งให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
งานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบร่างประกาศหลักเกณฑ์ฯ 
มาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียดแนบท้าย 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

(ลงชื่อ) 
(นางสาวอรุณรัตน์  คำวงษา) 

         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด 
………………………………………………………… 
 (ลงชื่อ) 
            (นางสาวอรษา  เชือ้จันทึก)    
                 หวัหน้าสำนักปลัด         
 

- ความเห็นปลัด อบต.  ……………………………………… 
       
 (ลงชื่อ) 
         (นางสาวกัญรดา  รภัทรโณทัย) 
     ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน     
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง    - ความเห็นนายก อบต.  ………………………………………… 

              นาวาอากาศเอก 
                     (วีรชาติ  ชาญอนุสรสิทธิ์) 
                                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  



               
 

     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
ที่  นม  92๕๐๑/                 วันที ่  13   กันยายน   2564 
เรื่อง  แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

รอบการประเมิน  1/2565  –  2/2565           
............................................................................................................................. .................................................. 

เรียน   ปลัดอบต. /หัวหน้าสำนักปลัด /ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  
 

                   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่ 9 มีนาคม 
2563, หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕59 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕59 กำหนด
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้สอดคล้องกับ             
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดทราบ
โดยทั่วกัน  นั้น 

        บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ได้เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565       
– 2/2565) แล้ว  จึงส่งประกาศฯ มาเพ่ือแจ้งให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดทราบ 
และให้จัดทำคำรับรองรายบุคคล (ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ) (รอบการประเมิน 1/2565) ตามแบบ         
การประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่ให้เสร็จสิ้นและส่งให้งานการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564        
หากพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รายใดไม่จัดทำคำรับรองรายบุคคล (ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ) และส่งให้งานการเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนาไม่ขอรับการประเมิน
เพื่อเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2565 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 
 

 
                      (ลงชื่อ)  

          (นางสาวอรุณรัตน์  คำวงษา) 
                  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

                           
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบการประเมิน  1/2565  –  2/2565           
-------------------------- 

 
           

        ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่ 9 มีนาคม 
2563, หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕59 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕59 ได้กำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ    
และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้
องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทราบโดยทั่วกัน 

        ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 (1 เมษายน) 
– ครั้งที่ 2/2565 (1 ตุลาคม)  ดังนี้ 
         1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง” 

        2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) 

        3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
       3.1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานส่วนตำบล 
       3.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

(1)  การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพ่ือให้ผล 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน 
และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน 
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   (2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
    ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 
ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กำหนด หรือการประหยัด     
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรแล้วแต่กรณี 

ให้กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง 
กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการเสนอ 

วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มากำหนดเป็น
องค์ประกอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 
ที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 30 ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ได้แก่  

กรณีตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน ๔ สมรรถนะ  

กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ สมรรถนะ 

กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนแต่ละองคป์ระกอบร้อยละ ๕๐ 

(๓) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามท่ี ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
และค่าเป้าหมาย     

 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน และสมรรถนะ 
ประจำบริหาร 4 ด้าน 

(4) ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง 
 ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี 

ฐานะเทียบเท่าสำนัก หรือ กอง สำหรับพนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในบังคับบัญชา กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (๑) ปฏิบัติ
หน้าที่ให้ผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลตามท่ีกฎหมายกำหนดเป็นผู้ประเมิน 

กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (๒) และ (๓) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษา
ราชการแทนเป็นผู้ประเมิน 

กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์การบริหารส่วน 
ตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
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อ่ืนที่ไปช่วยราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอข้อมูล และความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการ 
พิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด 

กรณีพนักงานส่วนตำบลได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ ๑ มีนาคม หรือวันที่ ๑ กันยายน ให้ผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตำบลผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การ
ส่วนตำบลอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ที่เป็นต้นสังกัดใหม่เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลให้ดำเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

 ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ กำหนดและจัดทำ
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความสำเร็จ หรือกำหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
ตำแหน่งและระดับ รวมทั้ง กำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ำหนัก และระดับที่
คาดหวังสำหรับการกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ใน
กรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทน
หรือเพ่ิมเติม หรืออาจกำหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับรายบุคคล 

 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำไว้
กับผู้รับการประเมินกรณีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งหรือ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการปฏิบัติงานใน
ระยะการประเมินได้โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

 ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือชี้แจงให้แก่
ผู้รับการประเมิน เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบั ติ
ราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความสำเร็จของงานต่อผู้ประเมินโดยทำการ
วิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและคะแนนที่ได้รับ สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ผู้
ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 

 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับ
การประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการ
ประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็น
พยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

 ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผล
การการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลก่อนนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 

 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
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(6) ระดับผลการประเมิน 
ให้นำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ

ดีเด่น ดีมาก ดีพอใช้และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมิน ของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ๑) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
 ๒) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ 
 ๓) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
 ๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
 ๕) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
 7) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน 

ท้องถิ่น ตามที ่ก.อบต. กำหนดโดยอนุโลม         
 

  3.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 
   3.2.1  ให้นำแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลมาใช้สำหรับ
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำโดยอนุโลม 
   3.2.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (สมรรถนะ) ให้กำหนด
สมรรถนะให้สอดคล้องกับตำแหน่งและกลุ่มตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ดังนี้ 
    (1) ลูกจ้างประจำกลุ่มบริการพ้ืนฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ              
โดยกำหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (2) ลูกจ้างประจำกลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก                  
5 สมรรถนะ โดยกำหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
    (3) ลูกจ้างประจำกลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ           
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3  
สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดสมรรถนะ          
ทีค่าดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี    

                    3.3  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
3.3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป       

ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
      ก) ปริมาณผลงาน 
      ข) คุณภาพของงาน 
      ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
      ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ งาน ให้นำสมรรถนะของพนักงานส่วนตำบล               

ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด มาใช้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับ

สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
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        2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย  3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วนตำบล
ในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ
แล้วแต่กรณี 

     3) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

    4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจำสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 

(3) ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ให้จัดกลุ่มตามผลคะแนน 
เป็น 5 ระดับ   
   ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95  ถึง 100  คะแนน 
   ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 85  แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
   ดี ตั้งแต่ร้อยละ 75  แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน    
   พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 65  แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
   ปรับปรุง   น้อยกว่าร้อยละ 65   คะแนน       

• ในระหว่างรอบการประเมิน 
          ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จตามที่กำหนด 

• เมื่อครบรอบการประเมิน 
  เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัดของ 
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำเนินการ  ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งแดงกำหนด 
  ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดทำบัญชีรายชื่อ ตามลำดับ
คะแนนผลการประเมิน 
      ขั้นตอนที่  3  ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามลำดับคะแนนผลการประเมินให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของ        
การประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือนำไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนอัตราค่าตอบแทน  

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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