
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เรื่อง  ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65   ครั้งที่ 1 

********************* 

  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ.2565

ครั้งที่ 1  มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน  2565 และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 มีมติในการประชุม เมื่อ

วันที่ 1  เมษายน  2565 และ พร้อมค าสั่งเลื่อนอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปี พ.ศ.

2565  ครั้งที่ 1  นั้น 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ลงวันที่  30 

ธันวาคม 2558  การประเมนิผลการปฏิบัติงานให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ผลสัมฤทธิ์

ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 มีการก าหนดสมรรถนะอย่างน้อย 3 สมรรถนะ พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ระหว่างทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ      

ร้อยละ 50  ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ได้รับมอบหมายประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลปี

ละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ  

  ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 

  ครั้งที่  ๒  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

  ในแตล่ะรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ด ีพอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วง

คะแนนประเมินของแต่ละระดับดังนี้ 

  (1) ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึน้ไป 

  (2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แตไ่ม่ถึงรอ้ยละ 90 

  (3) ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 

  (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 70 

  (5) ระดับต้องปรับปรุง ตอ้งมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 

จึงออกประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติการปฏิบัติงาน

ของพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ครั้งที่ 1 ดังนี้ 
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1.  พนักงานส่วนต าบล 

  

ทั้งนี ้ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมนิต้องน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการ       ให้ค าปรึกษาแนะน า

แก่ผู้รับการประเมิน เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และก าหนดแผนการพัฒนาผู้รับการ

ประเมินให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึ้น  หากมีผู้ใดสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

  จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   7   เมษายน    พ.ศ.๒๕65 

 
(นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์)  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ผลการประเมิน

คร้ังที่  1 

สรุปผล

การ

ประเมิน

คร้ังที่ 1 

หมาย

เหตุ 

คะแนน ระดับ 

1 นายศุภชัย  ชาญวิจติร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 91.2 ดีเด่น ดีเด่น  

2 นางปรัชญาภรณ์  มังกร ผูอ้ านวยการกองคลัง 92.8 ดีเด่น ดีเด่น  

3 นายเงนิ  เทียวประสงค์ ผูอ้ านวยการกองช่าง 90.8 ดีเด่น ดีเด่น  

4 นางไพวรินทร์ ค าหงษา หัวหนา้ส านักปลัด 93.6 ดีเด่น ดีเด่น  

5 นางอักษราภัคร ์ พงษ์สุวรรณ ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 92.4 ดีเด่น ดีเด่น  

6 นางสาวธารทิพย์  น้อยสุวรรณ์ หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป 92 ดีเด่น ดีเด่น  

7 นางสาวเบ็ญจมาศ  ตอพันดุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 91 ดีเด่น ดีเด่น  

8 นางทิพยวรรณ  ชาญวิจิตร นักจัดการงานทั่วไป 92 ดีเด่น ดีเด่น  

9 นางสาวสุพัตรา  อาบสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 89.8 ดีมาก ดีมาก  

10 นางสาวนริสรา  ภาษิต นักวิชาการสาธารณสุข 90 ดีเด่น ดีเด่น  

11 นางณชกร  ผันสูงเนิน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 92 ดีเด่น ดีเด่น  

12 นางกรรฐกร แสงอรุณ นักวิชาการศกึษา 91.8 ดีเด่น ดีเด่น  

13 พ.อ.ท.มนตร ี จีนเทศ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

91 ดีเด่น ดีเด่น  

14 นางสาวสุจิรา  อุเทนสุต เจ้าพนักงานธุรการ 90 ดีเด่น ดีเด่น  



 

 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เรื่อง  ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65   คร้ังท่ี 1 

********************* 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 41 แห่งประกาศคณะกรรมการ  พนักงานส่วนต าบล

จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรอง

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเพชร  ที่ 73/๒๕65   ลงวันที่ 21 มีนาคม  2565  โดยให้คณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้

ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมนิต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 9  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)   โดยก าหนด

หลักเกณฑ์ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปปีละ

สองครั้ง  เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนค่าตอบแทน  การเลิกจ้างและการ    ต่อสัญญาจ้างและอื่นๆ 

รายละเอียดดังนี ้

ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม   

ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 

โดยคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจ าปี พ.ศ.๒๕65 มีมติเป็น

เอกฉันท์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจากการน าผล

การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี 

พอใช้  ปรับปรุง โดยก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน โดยพนักงานจ้าง       

ตามภารกิจจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม รายละเอียดดังนี้ 

ดีเด่น 95 – 100  คะแนน   

ดีมาก 85 – 94  คะแนน   

ด ี 75 – 84  คะแนน   

พอใช้ 65 – 74  คะแนน  ไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม  

ปรับปรุง  น้อยกว่า 65   คะแนน  ไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม 
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ส านักปลัด 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. นายสมศรี  อุทัยชัย   ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

2. นางลักษิกา แจ่มใส   ระดับผลการประเมิน ดีมาก  

3. นายสมยศ  พรพีรม   ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

4. นางสาวศศธิร  ขามสันเทียะ  ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

5. นางสหัทยา  อาบสุวรรณ์  ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

6. นายทรงพล  ชาตนิุช  ระดับผลการประเมิน ดมีาก  

   พนักงานจ้างทั่วไป 

1. นางสาวขวัญใจ มูลขุนทด  ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

2. นายสันติ  หมายชัย   ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

3. นายเจตน์  ปัดภัย   ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

4. นางสาวกรรณกิา  เป้าประจ าเมือง  ระดับผลการประเมิน ดมีาก 
 

   กองคลัง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. นางสาวเอมมิกา อาบสุวรรณ์ ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

2. นางกรธนานันท์  บุญญารัตน์ ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

3. นางสาวประภัสสร ภูที  ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

   พนักงานจ้างทั่วไป 

1. นางสาวสุพัตรา  อาบสุวรรณ์ ระดับผลการประเมิน ดีมาก 
 

   กองช่าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. นายเลิศชัย  สุขส าราญ  ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

2. นางสาวรัตนาพร  ผาดี  ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

3. นายจตุรวิชญ์  ค าดี   ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

4. นายเขมญาณทัสน์  เขมพิพัฒน์  ระดับผลการประเมิน ดมีาก 
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   พนักงานจ้างทั่วไป 

1. นายสมบัติ  เขตจันทึก  ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

2. นางสาวสิรริัตน์  เดิงขุนทด  ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

 
 

   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. นายลัทธพล  จติอ่อง  ระดับผลการประเมิน ด ี

2. นางสาวพนิดา เฝ้าหนองดู่  ระดับผลการประเมิน ด ี

3. นางสาวอมรรัตน์  มีชัย  ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

 

   พนักงานจ้างทั่วไป 

1. นางพิศสวาท  ศรบีุญเรอืง   ระดับผลการประเมิน ด ี

2. นางสาวพันทิวา ศรีทอง  ระดับผลการประเมิน ด ี

3. นางสาวชนัญชิดา  บินขุนทด  ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

4. นางจนัสธา  แดงประเสริฐ  ระดับผลการประเมิน ด ี

5. นางสาวสุพัตรา  พุฒขุนทด  ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

6. นางสมาน  ทองกระทุ่ม  ระดับผลการประเมิน ด ี

7. นายเลิศ  แถมจ ารัส   ระดับผลการประเมิน ด ี

 
 

   กองสวัสดิการสังคม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. นางชมพูนุช  อาบสุวรรณ์  ระดับผลการประเมิน ดมีาก 

 

สรุปผลคะแนน 

ผูไ้ด้รับผลการประเมินในระดับดีเด่น  จ านวน    1    ราย  

ผูไ้ด้รับผลการประเมินในระดับดีมาก  จ านวน   29   ราย  

ผูไ้ด้รับผลการประเมินในระดับดี  จ านวน   -     ราย 

          ผูไ้ด้รับผลการประเมินในระดับพอใช้ จ านวน   -      ราย 
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  ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินต้องน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการ          

ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้รับการประเมิน เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และก าหนดแผนการ

พัฒนาผู้รับการประเมินให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึ้น  หากมีผู้ใดสงสัยสามารถสอบถาม

ได้ที่ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  
 

   จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  เมษายน  2565  

 

 
 (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์)  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

 

 


