
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------------- 

  โดยท่ี ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน ก่อนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู

องค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance   

Management)  ท่ีเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพื่อให้ผล
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี 
สำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน และ
ตัวชี้วัดความสำเร็จท่ีชัดเจน 

๒. องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ   
    (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน

ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาท่ีกำหนด หรือการประหยัด 
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี   

    /ให้กำหนด... 
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-๒- 

    ให้กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน     
ต่อครั้ง 

    กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มากำหนดเป็น
องค์ประกอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตาม
ตัวชี้วัดท่ีเสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

    (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ  30 ให้ประเมินจาก
สมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ได้แก ่

กรณีตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ให้ประเมิน
สมรรถนะ  ประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  จำนวน ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน ๔ สมรรถนะ 

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

กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลท่ีบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์              
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐    

๓. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ 
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ ตามท่ี ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน
และค่าเป้าหมาย 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะท่ีใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน 

4. ผู้ประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้   
 (๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 (๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการ
สำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง 
 (๓) ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าสำนัก หรือ กอง สำหรับพนักงานส่วนตำบลท่ีอยู่ในบังคับบัญชา 

กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (๑) ปฏิบัติหน้าท่ีให้ผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลตามท่ีกฎหมาย 
กำหนดเป็นผู้ประเมิน  

กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (๒) และ (๓) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการ
แทนเป็นผู้ประเมิน 

กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน
อื่นท่ีไปช่วยราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอข้อมูล และความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการ
พิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด 

/กรณี... 



-๓- 

  กรณีพนักงานส่วนตำบลได้โอนหรือย้ายหลังวันท่ี ๑ มีนาคม หรือวันท่ี ๑ กันยายน ให้ ผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตำบลผู้นั้น  แล้วจัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ท่ีเป็นต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณา 

  5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลให้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 
 (๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าท่ี กำหนดและจัดทำ
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ หรือกำหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
ตำแหน่งและระดับ รวมท้ัง กำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ำหนัก และระดับท่ี
คาดหวัง  
  สำหรับการกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่างเป็น
หลักก่อน ในกรณีท่ีไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีท่ี
เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม หรืออาจกำหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับรายบุคคล 
 (๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าท่ี ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีประกาศกำหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีได้จัดทำ
ไว้กับผู้รับการประเมิน 
           กรณีการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปล่ียน
ตำแหน่งหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปล่ียนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปล่ียนแปลงขอ้ตกลง 
 (๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าท่ี  ให้คำปรึกษา  แนะนำ หรือช้ีแจงให้แก่
ผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ และเมื่อส้ินรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความสำเร็จของงานต่อผู้ประเมิน โดยทำ
การวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและคะแนนท่ีได้รับ สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงาน 
 (๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการ
ประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือ ช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผู้รับการ
ประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือช่ือเป็น
พยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
 (๖) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ ง (ถ้ามี) จัดส่งผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการกล่ันกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลก่อนนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 
 (๗) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศรายช่ือพนักงานส่วนตำบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่นในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการยกย่อง  ชมเชย  และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 

 
/6. ระดับ... 
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  6. ระดับผลการประเมิน 
      ให้นำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับคือ 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมิน  ของแต่ละระดับ ดังนี้ 

 (๑) ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 
 (๒) ระดับดีมาก  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ 
 (๓) ระดับดี   ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
 (๔) ระดับพอใช้  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
 (๕) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 

7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามท่ี ก.อบต. กำหนดโดยอนุโลม  

   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล                  
   ข้อ 7 ตามประกาศฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตาม 
ปีงบประมาณ ดังนี้           
  ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคมของปีถัดไป
  ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปี
เดียวกัน     
   ข้อ 8 ตามประกาศฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จำนวน 2 
องค์ประกอบ  คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 

   องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน  
   องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ  คะแนน 30 คะแนน  

  ข้อ 9 ตามประกาศฯ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้      

(๑) ระดับดีเด่น  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป 
(๒) ระดับดีมาก  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 89.99 
(๓) ระดับดี   ช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 79.99  
(๔) ระดับพอใช้  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 69.99  
(๕) ระดับปรับปรุง     ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ  59.99 ลงมา  

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน จ้างท่ัวไป ให้

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 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) พนักงานจ้างท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 

    2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้
ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงาน
ส่วนตำบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

    3) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

    4) พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ
ประจำสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นท่ีและการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ท้องถิ่น โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
   3. ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ให้จัดกลุ่มตามผล
คะแนน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยกำหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ
ผลการประเมิน ดังนี้ 

(๑) ระดับดีเด่น ต้ังแต่ร้อยละ  ๙๕ ถึง ๑๐๐ คะแนน 
(๒) ระดับดีมาก ต้ังแต่ร้อยละ  ๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕ คะแนน 
(๓) ระดับดี ต้ังแต่ร้อยละ   ๗๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ คะแนน 
(๔) ระดับพอใช้ ต้ังแต่ร้อยละ ๖๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ คะแนน 
(๕) ระดับปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ คะแนน 

 ในระหว่างรอบการประเมิน 
             ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสำเร็จตามท่ีกำหนด 

  เม่ือครบรอบการประเมิน 
      เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการ      
ต้นสังกัดของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำเนินการ ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังยางกำหนด แจ้งผลการประเมิน 
  ขั้นตอนท่ี 2 จัดส่งบัญชีรายช่ือให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดทำบัญชีรายช่ือ ตามลำดับ
คะแนนผลการประเมิน 
      ขั้นตอนท่ี 3 แต่ละส่วนราชการเสนอบัญชีรายช่ือ ตามลำดับคะแนนผลการประเมิน ให้ผู้
ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของตนเสนอต่อคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณา
มาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน ก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เพื่อนำไปใช้ในการเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เล่ือนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ตำบล และเล่ือนอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  

/จึงประกาศ... 
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   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  กันยายน  พ.ศ.  25๖๓ 
 
 
      
                      (นายเรืองศักดิ์  วงค์ศรีชา) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง 


