
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

-แ&4^4ลั4า4ภเณพ์และกํรืธีภารประเมินผล!การปฏิบัติง า พ อ ^ ^งานส ่วนตำบลพภะพนักงานจ้าง-
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ได้มีประกาศเรืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการกลาง 
พนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน 
ตำบล(ฉบับท ี, ๒) พ .ศ.๒(£๖๓ ประกอบก ับประกาศคณ ะกรรมการกลางพน ักงานส ่วนตำบลจ ังหว ัด 

พระนครศรีอยุธยา ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒£๕๘ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน 
ตำบล (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๑ (๑) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกันและ 
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลได้มีประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๓๙ (๓) การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ดำเนินการตามวิธีการ (ก) ช่วงเร่ิมรอบการ 
ประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
จากน้ันให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซ่ึงเป็นผู้ประเมินและพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนและกำหนดเป้าหมายการ 
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความสำเร็จของงาน ซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดขอบในรอบการ 
ประเมินนั้น โดยกำหนดดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งซ้ีความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังระบุพฤติกรรมใน 
การทำงานท่ีคาดหวังตาม(๒)ด้วย

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ (คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังนี้

๑.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒.ประกาศนี้บังดับใช้ในการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓.ประกาศน้ีบังคับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การ 
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม โดยให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
กำหนดและมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี

๑.การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานให ้ผ ู้ประเม ิน มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในเร่ืองการบริหารงานบุคคลส่วนท้องกินได้แก่ 
การเล่ือนช้ันเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจำปี การเล่ือนและหรือแต่งตัง การย้าย การโอนและการรับโอน



-๒-
การให้ออกจาราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงาบบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ 
พนักงาบส่วนตำบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน(Performance Management)
_________ที'เชื่อมใบง.ผุ.ล.การปฏิบัติงาบจาก..'ระดับองค์กร ระดับหน่วยงานไปลู่-ร.ะวับร-ว-บ-นุ-ค-ค-ล เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมี-

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงานและสามารถวัดและประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลได้อย่างเป็นรูปธรรม”

๒.การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามที,สำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน 

และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน
๓.วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปน้ี 

๓.๑ ผลสัมฤทธ้ิฃองงานให้มีสัดส่วนน้ําหนักร้อยละ ๗๐ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตามปริมาณ 
ผลงาน หรือคุณภาพของงานหรือความรวดเร็วหรือการตรงตามเวลาท่ีกำหนดหรือการประหยัดหรือความคุ้มค่าของการ 

ไ ใช้ทรัพยากรแล้วแต่กรณี
ให้กำหนดผลสัมฤทธ้ีฃองงานพร้อมกับกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จไม่น้อยกว่า๒ ผลงานต่อคร้ัง 

กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการ 
เสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มากำหนดเป็น 
องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ้ของงานในการประเมินครั้งนั้นและครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 
ท่ีเสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ

๓.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะให้มีสัดส่วนนั้าหนักร้อยละ ๓๐ ให้ประเมิน 

จากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ได้แก่
กรณีตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นให้ประเมิน 

สมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน ๔ สมรรถนะและสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน ๔ สมรรถนะ
กรณ ีตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไปให้ประเมินสมรรถนะ 

ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก จำนวน ๔ สมรรถนะและสมรรถนะประจำสายงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ สมรรถนะ
กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่หรืออยู่ระหว่าง 

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือมีระยะเวลาทอดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมิน 
ผลสัมฤทธิ๋ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 
ร้อยละ ๕๐

๓.๔.ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานส่วนตำบลปีละ ๒ คร้ัง ตามรอบปีงบประมาณ คือ 
คร้ังท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมชองปีถัดไป 
คร้ังท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน 

๓.๔ในแต่ละรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนน 
ประเมินชองแต่ละระดับ ดังน้ี

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



-๓-
๓.๖.ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน มีหน้าท่ีกำหนดและจัดทำข้อตกลง 

ร่วมกันใน-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กำหนดผลส้มฤทธ้ิฃองงาน เป้าหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จหรือ 
กำหนดหลักฐานหรือตัวซี้วัดความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตำแหน่งและ
ระดับ รวมท้ังกำหนดพฤติกรรมการ-ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ลัดส่วนค่านํ้าหนัทแถะระดับที่คๆดหวัง------------

สำหรับการกำหนดผลลัมฤทธ้ิของงานและตัวข้ีวัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง 
เป็นหลักก่อนในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวข้ีวัดวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลาย 
วิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติมหรืออาจกำหนดตัวขี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการและระดับรายบุคคล

๓.๗ ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ 
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนดและตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำ 
ไว้กับผู้ประเมิน

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมายหรือมีการย้ายเปลี่ยน 
ตำแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดขอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ 

ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปล่ียนแปลงข้อตกลง
๓.๘ ในระหว่างรอบประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือข้ีแจงให้แก่ผู้รับ 

การประเมินเพื่อปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาผลสัมฤทธี้ฃองงานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
และเมือสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความสำเร็จของงานต่อผู้ประเมิน โดยทำการ 
วิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและคะแนนที่ได้รับ สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ 

ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รบการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน
๓.๙ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ใหผู้้ประเมินฯ แจ้งผลการประเมินใหผู้้รับการ 

ประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือขื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผู้รับการประเมิน 

ไม่ยินยอมลงลายมือขื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือขื่อเป็นพยานว่า 
ได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย

๓.๑๐ ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกช้ันหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผล 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 

_ —0โไ. (ริ) (ริ) ให้องค์การบริหารส,วนตำบลประกาศรายซื่อพนักงานส่วนตำบล ผู้มืผลการ 
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในท่ีเปีดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ซมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา 
ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ดังนี้
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ 

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธี้ฃองงานและ 
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีลัดส่วนของผลลัมฤทธ้ิของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ดังนื

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จึงกำหนดโดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน 
คะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

(๑) ผลสัมฤทธ้ิฃองงาน ร้อยละ ๘๐ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังน้ี 
(ก) ปริมาณผลงาน 
(ข) คุณภาพงาน
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า



(๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดสมรรถนะ 
ที่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติงานที,ส่งผลต่อความสำเร็จของงานและระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่ทีงประสงค์ของแต่ละ 
สมรรถนะแล้วให ้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบ ัต ิงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับ 

-ลมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่กำหนด โดยให้นำสมรรถนะของพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกถางพนักงๆน- 
ส่วนตำบลกำหนด มาใช้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังน้ี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร,อม กำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๒0 โดยนำ 
สมรรถนะของพนักงานส่วนตำบลมาใช้ประเมินพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะโดยกำหนดระดับสมรรถนะ 
ที,คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑

พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม'รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะให้ประเมิน 
สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ เข่นเดียวกันกับพนักงานส่วน 
ตำบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ 
แล้วแต่กรณี

พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดย 
กำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ระดับ ๒

ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยกำหนด 
ช่วยคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังน้ี

ดีเด่น ต้ังแต่ร้อยลเ 
ดีมาก ต้ังแต่ร้อยละ 
ดี ต้ังแต่ร้อยละ 
พอใช้ ต้ังแต่ร้อยละ

๙๕ ถง ๑๐๐ คะแนน
๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕ คะแนน 
๗๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ คะแนน 
๖๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ คะแนน

ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ คะแนน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน 
จ้างทั่วไปตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงาน 
จ้าง(ฉบับท่ี ๖)

(๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้
ดำเนินการตามวิธีการดังนี้

(ก) ซ,วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดหลักเกณฑ์และวิธี 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาข้ันต้นซ่ึงเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคน 
ร่วมกันวางแผน และกำหนดเปาหมายการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความสำเร็จของงานซึ่ง 
พนักงานจ้างผู้นี้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมิน โดยกำหนดตัวช้ีวัดผลหรือหลักฐานบ่งซ้ีความสำเร็จของงาน 
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทำงานท่ีคาดหวัง(๒)ด้วย

(ข)ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตาม 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม(ก) รวมท้ังคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการแกไข 
ป้ญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จของงานท่ีกำหนด



-๕-
(ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซ่ึงเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการ 

- - ต้นสังกัดพนักงานจ้างดำเนินการ ดังนี้

(๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตาม่หลักเกณฑ์และวิธีการที่
------------------องค์การบริหารส่วน■ตำบลกำ-หนค-------------------------------------------------------------------------------------------------

(๒) จัดส่งบัญชีรายซ่ือให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดทำบัญชีรายซ่ือพนักงาน 
จ้างตามลำดับคะแนนผลการประเมิน

(๓) ส่วนราชการเสนอรายซื่อพนักงานจ้างตามลำดับคะแนนผลการประเมินให้ 
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมชองการ 
ประเม ิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำไปใช้ในการเลื่อนอัตรา 
ค่าตอบแทนและการบริการงานบุคคลต่อไป

ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
๑.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

~~ไ,-.. ๒ .ปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล สำหรับรองปลัดองค ์การบริหารส ่วนตำบล
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง

๓.ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกซ่ืออย่างอ่ืนท่ี 
มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง สำหรับพนักงานส่วนตำบลท่ีอยู่ในสังกัดบังคับบัญชา

กรณีมีมีผู้'ประเมินตาม(๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ 
กฎหมายกำหนดเป็นผู้ประเมิน

กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (๒) และ (๓) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการไดให้ผู้รักษา
ราชการแทนเป็นผู้ประเมิน

กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า 
หน่วยงานอื่นที่ไปช่วยราชการแล้วแต่กรณีเป็นผู้เสนอข้อมูลและความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ 
ประกอบการพิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด

กรณีพนักงานส่วนตำบลไดโอนหรือย้ายหลังวันท่ี ๑ มีนาคม หรือวันท่ี ๑ กันยายน ให้ผู้ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ส่วนตำบลผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการ 
ประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ต้นสังกัดใหม่ เพ่ือ 
ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒£๕:๘ ลงวันที, ๑๒ 
มกราคม ๒๕๕:๙ ข้อ ๑๔

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดง 
ความสำเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะชองผู้รับการประเมินเพื่อใช้ประกอบการ 
พิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ

สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสำเนาไว้ที่สำนักกองหรือ 
ส่วนราชการท่ีเรียกซ่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกองท่ีผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน 
และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บต้นฉบับไว้โนแฟ้มประวัติ 
ข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้



ในระหว่างรอบการประเมน

' • ■ - - 'ในระหว่างรอขการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซ่ึงเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการแก้เขป้ญหาในการปฏิบัติงานเบ่ือให้ 
พนักงานร่วนตำบลและmรักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ[ป้าหมายและผลสำเร็จฅาม■พ่ีกำmm------------------

เมื่อครบรอบการประเมิน

เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซิ1งเป็นผู้ประเมินพนักงานส่วนตำบล 

และพนักงานจ้างดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วน 

ตำบลกำหนดและในการพิจารณาเลือนชั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการแล้วมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนชั้น 
เงินเดือนและเลื่อนค่าตอบแทนครั้งที่หนี้งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมา 

ทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอื่นๆฃองผู้นั้นแล้ว 

รายงานผลการพิจารณาน้ันพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปตามลำดับจนก็'งนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบล ในการพิจารณารายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับรายงานเสนอ 

ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย
ขั้นตอนที่ ๒ จัดส่งบัญชีรายซ่ือให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดทำบัญชีรายช่ือคามลำดับ

คะแนนผลการประเมิน
ขั้นตอนที่ ๓ ผู้ประเมินเสนอบัญชีรายซื่อ ตามลำดับคะแนนผลการประเมินให้ 

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการ 

ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือนำไปใฃในการเล่ือนช้ันเงินเดือนและ 
เลื่อนค่าตอบแทนและงานบริหารงานบุคคลต่อไป

จังประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๓0 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
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mk
(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม


