
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลได้มีประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน 
จ้าง ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มี 
ประกาศ เรือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี ๖) ลงวันที, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๓๙ (๓) 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ดำเนินการตามวิธีการ (ก) ช่วง 
เริ่มรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานจ้าง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนและกำหนด 
เป ้า1หมายการ1ปฏิบัติงานเพื่อ'ให้'บรรลุเป้า1หมายและ/หรือความสำเร็จ1ของงาน ซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบ 
ในรอบการประเมินนั้น โดยกำหนดดัชนีซี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรปธรรม รวมทั้งระบุ 
พฤติกรรมในการทำงานที่คาดหวังตาม(๒)ด้วย

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งท่ี ๑ วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕) ดังนี้

๑.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒.ประกาศนี้บังคับใช้ในการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ถึงวันที, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๓.ประกาศนี้บังคับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การ 
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม โดยให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
กำหนดและมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ดังนี้
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ 

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานชองพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลลัมฤทธิ้ฃองงานและ 
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีลัดส่วนชองผลลัมฤทธี้ฃองงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จึงกำหนดโดยมีองค์ประกอบการประเมินและลัดส่วน 
คะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

(๑) ผลลัมฤทธฃองงาน ร้อยละ ๘๐ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
(ก) ปริมาณผลงาน 
(ข) คุณภาพงาน
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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(๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดสมรรถนะ 

ที่เกี่ยวฃ้องกับการปฏิบัติงานที่ส ่งผลต่อความสำเร็จของงานและระบุพฤติกรรมปงชี้ท ี'พ ึงประสงค์ของแต่ละ 
สมรรถนะแล้วให ้ประเม ินพฤติกรรมที,แสดงออกในการปฏ ิบ ัต ิงานจริงของพน ักงานจ้างเปรียบเท ียบก ับ 
สมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที,กำหนด โดยให้นำสมรรถนะของพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงาน 
ส่วนตำบลกำหนด มาใช้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม กำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร ้อยละ๒๐โดยนำ 
สมรรถนะของพนักงานส่วนตำบลมาใช้ประเมินพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะโดยกำหนดระดับสมรรถนะ 
ที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑

พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะให้ประเมิน 
สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ เซ่นเดียวกันกับพนักงานส่วน 
ตำบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ 
แล้วแต่กรณี

พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดย 
ทำหนดระดับสมรรถนะที่ศาดหวัง/ต้องการ ระดับ •๒

ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยกำหนด 
ช่วยคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้

ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ ถึง ๑๐๐ คะแนน
ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕ คะแนน
ดี ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ คะแนน
พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ คะแนน
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ คะแนน

, ( ฯ.  V I  0 1  11แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน 
จ้างทั่วไปตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน 
จ้าง(ฉบับที่ ๖)

(๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้
ดำเนินการตามวิธีการดังนี้

(ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดหลักเกณฑ์และวิธี 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคน 
ร่วมกันวางแผน และกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป ้าหมายและ/หรือความสำเร็จของงานซึ่ง 
พนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมิน โดยกำหนดตัวชี้วัดผลหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงาน 
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทำงานที่คาดหวัง(๒)ด้วย

(ข)ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บ ังคับบัญชาขั้นต้นซึ่งเป ็นผู้ประเมินติดตาม 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม(ก) รวมทั้งคอยให้ดำแนะนำและช่วยเหลือในการแกไช 
ป้ญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จของงานที่กำหนด



-๓-
(ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการ 

ต้นสังกัดพนกงานจ้างดำเนินการ ดังนี้
(๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
(๒) จัดส่งบัญชีรายซื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงาน 

จ้างตามลำดับคะแนนผลการประเมิน
(๓) ส่วนราชการเสนอรายซื่อพนักงานจ้างตามลำดับคะแนนผลการประเมินให้ 

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการ 
ประเมิน ก ่อนที่จะเสนอผลการประเมินต ่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ื่อนำไปใช้ในการเล ื่อนอัตรา 
ค่าตอบแทนและการบริการงานบุคคลต่อไป

ในระหว่างรอบการประเมิน
ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ 

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการแก้!ฃป้ญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้ 
พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุโบ้าหมายแสะผล"สำโร็จตามที่กำหนด

เมื่อครบรอบการประเมิน
เม ื่อครบรอบการประเม ินให ้ผ ู้บ ังค ับบ ัญชาช ั้นต ้น ซ ึ่งเป ็นผู้ประเม ินพนักงานจ้าง

ดำเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วน 

ตำบลกำหนดและในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นนำผลการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการแล้วมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณา 
ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
และข้อควรพิจารณาอื่นๆของผู้ทั้นแล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้น 
เหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการพิจารณารายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้น 
ไปแต่ละระดับที่ได้รับรายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ขั้นตอนที' ๒ จัดส่งบัญชีรายซื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดทำบัญชีรายซื่อตามลำดับ
คะแนนผลการประเมิน

ข ั้น ต อน ท ี่๓ ผ ู้ประเม ิน เสนอบ ัญ ช ีรายซ ื่อ  ตามลำด ับคะแนนผลการประเม ินให ้ 
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการ 
ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำไปใช้ในการเลื่อนค่าตอบแทน 
และงานบริหารงานบุคคลต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน I
ประกาศ ณ วันท่ี เดือน กันยายน พ.ศ. ๒ ^ ๔  I

ศ ไ ^
(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม



รายซื่อพนักงานส่วนตำบลองค์การ!ฐหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๙:๖๕ ลงวันที่ ^  กันยายน ๒๕๖๔,ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่เ1  ̂กันยายน ๒๕๖๔และประกาศกำหนดจำนวนครั้ง 
การปฏิบัติราชการ การลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลิบ้านร่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ น้ัน

ลำดับที' ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือ^อ/'
๑ นายสะอาด บุญมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เอ นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 'ท ัน่ ัห้ บั -ั---------1
๓ นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ หัวหน้าสำนักปลัด
(ริ̂ นางชุติมา ระษารักษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2 5 2 ๙ ^ ' า
๕ นางสาวกรรณิการ์ ซริบัตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติ•การ / ! / '
๖ นายธนวุฒิ หลีเจริญ นิติกรปฏิบัติการ
ฅเ นางเบญจวรรณ 'ตระกรุดแกว เจ้าฬนัก่งาน์ธุร่กำริชำนาญงาน ^ ' โ ^ —
๘ นางวรนุซ เปรมใจ ผู้อำนวยการกองคลัง
๙ นางสาวอรพรรณ เข็มสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑ 0 นางสาวอุปสรา มุขดารา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน สิ?7̂
6)(ริ) นายสนั่น อุเจริญ นายช่างโยธาอาวุโส *— 1
๑๒ นางนุชจรินทร์ สละชีพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 7
๑๓ นางสาวสุรี'รัตน์ คงร่ืน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล /®ริ หัฑ์ X
๑๔ นางสาวคิริพร เข็มสุวรรณ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ริ)(เ̂ นางสาวดวงรัตน์ อยู่เลิศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๖ นางนงคราญ คล้ายเนียม ผู้ช่วยครูฝัดแลเด็ก ๅเ,?ฉก^
๑๗ นางสาวสุพัตรา บ่อทอง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ริ) นางสาววรรณ์วิสา เหล็กเพ็ขร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๙ นางสาวสุพรรษา อินทวรันต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ( — ^ ' ;
๒๐ นายวิชาญ แก้วจินดา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( / พ /
๒๑ นายกิติ ดาราเรือง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ -
๒๒ นายสถาพร จันทร์สวน ผู้ช่วยนายช่างโยธา โ เ

พนักงานจ้างทั่วไป
๒๓ นายสายยัน รัตน์ห่วง พนักงานขับรถยนต์

/  ; ‘เ


