
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ได้มีประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการกลาง 
พนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน 
ตำบล(ฉบ ับท ี่ ๒) พ .ศ .๒๕๖๓ ป ระก อ บ ก ับ ป ระก าศคณ ะก รรม ก ารก ลางพ น ัก งาน ส ่วน ตำบ ลจ ังห ว ัด  
พระนครศรีอยุธยา ได้ม ีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธ ีการประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของ 
พนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน 
ตำบล (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๑ (๑) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกันและ 
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลได้มีประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ม ีประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๓๙ (๓) การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ดำเนินการตามวิธีการ (ก) ข่วงเริ่มรอบการ 
ประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาขั้นด้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนและกำหนดเบ้าหมายการ 
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเบ้าหมายและ/หรือความสำเร็จของงาน ซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดขอบในรอบการ 
ประเมินนั้น โดยกำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งขี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมใน 
การทำงานที่คาดหวังตาม(๒)ด้วย

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราฃการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ (ครั้งที่ 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.ประกาศนี้บังคับใข้ในการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓.ประกาศนี้บังคับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การ 
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม โดยให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
กำหนดและมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานให ้ผ ู้ประเม ิน  ม ีหน ้าท ี่ประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้แก่ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจำปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย การโอนและการรับโอน



-เอ-

การให้ออกจาราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ 
พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการ'ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง'ขึ้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน(ก6 !พัวโกาลก06 IVเลก356๓อก*) 
ทีเซือมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงานไปสู่ระดับรายบุคคล เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมี 
ประส ิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป ๋าหมายขององค์กรหรือหน ่วยงานและสามารถวัดและประเม ินผลการ 
ปฏิบัติงานชองพนักงานส่วนตำบลได้อย่างเป็นรูปธรรม’,

๒.การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามที'สำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน 
และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน

๓.วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปน้ี 
๓.๑ ผลสัมฤทธ๋ึฃองงานให้มีสัดส่วนน้ําหนักร้อยละ ๗๐ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตามปริมาณ 

ผลงาน หรือคุณภาพชองงานหรือความรวดเร็วหรือการตรงตามเวลาที,กำหนดหรือการประหยัดหรือความคุ้มค่าชองการ 
ใช้ทรัพยากรแล้วแต่กรณี

ให้กำหนดผลสัมฤทธ้ิฃองงานพร้อมกับกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จไม,น้อยกว่า๒ผลงานต่อคร้ัง 
กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีการ 

เสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มากำหนดเป็น 
องค์ประกอบการประเมินผลลัมฤทธี้ฃองงานในการประเมินครั้งนั้นและครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 
ที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ

๓.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใหม้ีสัดส่วนนั้าหนักร้อยละ ๓๐ ให้ประเมิน 
จากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ได้แก่

กรณีตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นให้ประเมิน 
สมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน ๔ สมรรถนะและสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน ๕ สมรรถนะ

กรณ ีตำแหน ่งประเภทวิชาการและตำแหน ่งประเภทท ั่วไปให ้ประเม ินสมรรถนะ 
ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก จำนวน ๔ สมรรถนะและสมรรถนะประจำสายงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ สมรรถนะ

กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่หรืออยู่ระหว่าง 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือมีระยะเวลาทอดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมิน 
ผลสัมฤทธี้ชองงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนชองแต่ละองค์ประกอบ 
ร้อยละ ๔๐

๓.๔.ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลปีละ ๒ คร้ัง ตามรอบปีงบประมาณ คือ 
คร้ังท่ี ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป 
คร้ังท่ี ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายนชองปีเดียวกัน 

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

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



-๓-
๓.๖.ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน มิหน้าท่ีกำหนดและจัดทำข้อตกลง 

ร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กำหนดผลส้มฤทธิ้ฃองงาน เป้าหมายและตัวซี้วัดความสำเร็จหรือ 
กำหนดหลักฐานหรือตัวซี'วัดความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตำแหน่งและ 
ระดับ รวมทังกำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่านํ้าหนักและระดับที่คาดหวัง

สำหรับการกำหนดผลสัมฤทธิ้ฃองงานและตัวซี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง 
เป็นหลักก่อนในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย 
วิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติมหรืออาจกำหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการและระดับรายบุคคล

๓.๗ ในแต่ละรอบการประเมินใหผู้ป้ระเมิน มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้รับการ 
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนดและตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำ 
ไว้กับผู้ประเมิน

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเซิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมายหรือมีการย้ายเปลี่ยน 
ตำแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ 
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินผู้มิอำนาจในการอนุมิติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

๓.๘ ในระหว่างรอบประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือชี้แจงให้แก่ผู้รับ 
การประเมินเพื่อปรับปรุง แก่ไขและพัฒนาผลสัมฤทธี้ของงานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
และเมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความสำเร็จของงานต่อผู้ประเมิน โดยทำการ 
วิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและคะแนนที่ได้รับ สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ 
ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รบการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน

๓.๙ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินฯ แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการ 
ประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้'รับการประเมิน 
ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่า 
ได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย

๓.๑๐ ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นขอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผล 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา

๓.๑๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ผู้ม ีผลการ 
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เป็ดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ซมเขยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา 
ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ดังน้ี
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ 

ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธี้ฃองงานและ 
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีลัดส่วนของผลลัมฤทธี้ฃองงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จึงกำหนดโดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน 
คะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

(๑) ผลสัมฤทธ้ีฃองงาน ร้อยละ ๘๐ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
(ก) ปริมาณผลงาน 
(ข) คุณภาพงาน
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า



(๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดสมรรถนะ 
ทีเก ียวข้องกับการปฏิบ ัติงานที่ส ่งผลต่อความสำเร็จของงานและระบุพฤติกรรมบ่งชี้'ท ี,พึงบ]ระ;สงค์ของแต่ละ 
สมรรถนะแล ้วให ้ประเม ินพฤต ิกรรมท ี่แสดงออกในการปฏ ิบ ัต ิงานจริงของพน ักงานจ้างเปร ียบเท ียบก ับ  
สมรรถนะและพฤติกรรมบ่งซี้ที่กำหนด โดยให้นำสมรรถนะของพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงาน 
ส่วนตำบลกำหนด มาใฃ้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม กำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๒๐ โดยนำ 
สมรรถนะของพนักงานส่วนตำบลมาใช้ประเมินพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะโดยกำหนดระดับสมรรถนะ 
ที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑

พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม,รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะให้ประเมิน 
สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ เซ่นเดียวกันกับพนักงานส่วน 
ตำบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการ 
แล้วแต่กรณี

พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดย 
กำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ระดับ ๒

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

ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยล! 
ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 
ดี ตั้งแต่ร้อยละ 
พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ

๙๕ ถึง ๑๐๐ คะแนน
๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕ คะแนน 
๗๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ คะแนน 
๖๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ คะแนน

ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ คะแนน
แบบประเมินผลการปฏิบ ัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน 
จ้างทั่วไปตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน 
จ้าง(ฉบับที่ ๖)

(๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้
ดำเนินการตามวิธีการดังนี้

(ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดหลักเกณฑ์และวิธี 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้ผู้บังคับบัญขาขั้นต้นซึ่งเปีนผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคน 
ร่วมกันวางแผน และกำหนดเป้าหมายการปฏิบ ัต ิงานเพื่อให้บรรลุเป ๋าหมายและ/หรือความสำเร็จของงานซึ่ง 
พนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมิน โดยกำหนดดัวซี้วัดผลหรือหลักฐานบ่งขี้ความสำเร็จของงาน 
อย่างเปีนรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทำงานที่คาดหวัง(๒)ด้วย

(ข)ในระหว่างรอบการประเม ินให ้ผ ู้บ ังค ับบ ัญชาขั้นต ้นซ ึ่งเป ีนผู้ประเม ินติดตาม 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม(ก) รวมทั้งคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการแกไข 
ป้ญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จของงานที่กำหนด



-๔-
(ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการ 

ต้นสังกัดพนักงานจ้างดำเนินการ ดังนี้
(๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
(๒) จัดส่งบัญชีรายซื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดทำบัญชีรายซื่อพนักงาน 

จ้างตามลำดับคะแนนผลการประเมิน
(๓) ส่วนราชการเสนอรายซื่อพนักงานจ้างตามลำดับคะแนนผลการประเมินให้ 

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการ 
ประเมิน ก ่อนท ี่จะเสนอผลการประเม ินต ่อนายกองค์การบริหารส ่วนตำบลเพ ื่อนำไปใชีในการเล ื่อนอัตรา 
ค่าตอบแทนและการบริการงานบุคคลต่อไป

ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
๑.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
๒.ป ล ัดองค ์การบ ร ิห ารส ่วน ตำบ ล สำห ร ับ รองป ล ัดองค ์การบ ร ิห ารส ่วน ตำบ ล 

ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง
๓.ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นที่ 

มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง สำหรับพนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชา
กรณีมีมีผู้ประเมินตาม(๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ 

กฎหมายกำหนดเป็นผู้ประเมิน
กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (๒) และ (๓) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการไดํให้ผู้รักษา

ราชการแทนเป็นผู้ประเมิน
กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนตำบล 

หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า 
หน่วยงานอื่นที่ไปช่วยราชการแล้วแต่กรณีเป็นผู้เสนอข้อมูลและความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ 
ประกอบการพิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด

กรณีพนักงานส่วนตำบลไดโอนหรือย้ายหลังวันที่ ๑ มีนาคม หรือวันที่ ๑ กันยายน ให้ผู้ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงาน 
ส่วนตำบลผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลผู้นี้น แล้วจัดส่งผลการ 
ประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ต้นสังกัดใหม่ เพื่อ 
ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามประกาศคณ ะกรรมการพน ักงานส ่วนตำบลจ ังหว ัดพระนครศรีอย ุธยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๔๔๘ ลงวันที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๔๔๙ ข้อ ๑๔

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดง 
ความสำเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพื่อใช้ประกอบการ 
พิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ

สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสำเนาไว้ที่สำนักกองหรือ 
ส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน 
และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ชององค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติ 
ข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้



ในระหว่างรอบการประเมิน
ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นซึ่งเปีนผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ 

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้คำแนะน่าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้ 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปัาหมายและผลสำเร็จตามที่กำหนด

เมื่อครบรอบการประเมิน
เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ซึ่งเปีนผู้ประเมินพนักงานส่วนตำบล 

และพนักงานจ้างดำเนินการ ดังนี้
ข้ันตอนท่ี ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วน 

ตำบลกำหนดและในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนชองพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้ 
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นน่าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการแล้วมาเปีนหลักในการพิจารณาเลือนขั้น 
เงินเดือนและเลื่อนค่าตอบแทนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมา 
ทำงาน การรักษาวิน ัย การปฏิบ ัต ิตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอื่นๆชองผู้น ี้นแล้ว 
รายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาขั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบล ในการพิจารณารายงานให้ผู้บ ังคับบัญชาขั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได ้ร ับรายงานเสนอ 
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาชองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ข้ันตอนท่ี ๒ จัดส่งบัญชีรายซื่อให้ส่วนราชการด้นสังกัดเพื่อจัดทำบัญชีรายซื่อตามลำดับ
คะแนนผลการประเมิน

ขั้นตอนท่ี ๓ ผ ู้ประเม ินเสนอบ ัญช ีรายซ ื่อ ตามลำด ับคะแนนผลการประเม ินให ้ 
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมชองการ 
ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อน่าไปไข้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนและ 
เลื่อนค่าตอบแทบและงานบริหารงานบุคคลต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒(เาอ๓

-๖-

ศ) 1(
(นายลัมภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม


