
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
--------------------------- 

  ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลได้มีประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้ าง ลงวันที่  12 ตุลาคม 2559 และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2559 ข้อ 39 (3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ให้ด าเนินการตามวิธีการ (ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและพนักงาน
จ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนและก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความส าเร็จ
ของงาน ซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหวังตาม(2)ด้วย  

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง ส าหรับรอบการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ครั้งที่ 1  วันที่               
1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2  วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2564) ดังนี้   

1.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2.ประกาศนี้บังคับใช้ในการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 

ตุลาคม 
2563  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2  วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

3.ประกาศนี้บังคับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
องค์การ 

บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม โดยให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลก าหนดและมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ดังนี้ 
           1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงก าหนดโดยมีองค์ประกอบการประเมินและ
สัดส่วน 

คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้  

(ก) ปริมาณผลงาน  
(ข) คุณภาพงาน  



(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  
(ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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(2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด

สมรรถนะ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงานและระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละ
สมรรถนะแล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับ         
สมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่ก าหนด โดยให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลก าหนด มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 
โดยน าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลมาใช้ประเมินพนักงานจ้าง  

พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดยก าหนดระดับ
สมรรถนะ 

ที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
     พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจ ส าหรับผู้มีทักษะให้
ประเมิน 

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับพนักงาน
ส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
      พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ระดับ 2  
   ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดย
ก าหนดช่วยคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
   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 
       แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) 
    (3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปให้ด าเนินการตามวิธีการดังนี้ 

     (ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธี 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่
ละคนร่วมกันวางแผน และก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความส าเร็จของงาน



ซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมิน โดยก าหนดตัวชี้วัดผลหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของ
งานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหวัง(2)ด้วย 
                (ข)ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม(ก) รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงานที่
ก าหนด 
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    (ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วน
ราชการต้นสังกัดพนักงานจ้างด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
    (2) จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ
พนักงานจ้างตามล าดับคะแนนผลการประเมิน 
    (3) ส่วนราชการเสนอรายชื่อพนักงานจ้างตามล าดับคะแนนผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการ
ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนอัตรา
ค่าตอบแทนและการบริการงานบุคคลต่อไป 
     
   ในระหว่างรอบการประเมิน 
   ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จตามที่ก าหนด 
   เมื่อครบรอบการประเมิน 
   เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินพนักงานจ้าง
ด าเนินการ ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดและในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นน าผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการแล้วมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่
สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืนๆของผู้นั้นแล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าว
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในการพิจารณารายงานให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับรายงานเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
   ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ
ตามล าดับคะแนนผลการประเมิน 
   ขั้นตอนที่3 ผู้ประเมินเสนอบัญชีรายชื่อ ตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการ



ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนค่าตอบแทน
และงานบริหารงานบุคคลต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ ณ วันที่    30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 
 

                    (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 


