
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
เรื่อง  นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (กรณีการต่อสัญญาจ้าง) 

--------------------------------- 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับ

พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  วันที่  18 สิงหาคม  2557  ข้อ ๔๔ (2) โดยกรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง  
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่ามีนโยบาย  แผนงานหรือโครงการ        
ที่ด าเนินการอยู่นั้น  ยังคงมีการด าเนินการต่อและจ าเป็นต้องให้พนักงานจ้างปฏิบัติงานต่อไป  หากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่มีแผนงานหรือโครงการที่จ าเป็นต้องปฏิบัติ หรือไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน  ให้เลิกจ้างพนักงานจ้าง  
ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2557  นั้น 
  ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบการมีแนวทางในการก าหนดความชัดเจนในการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างในสังกัด  จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามจึงก าหนดแผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัด ดังนี้ 
            1. พนักงานจ้างมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรมดังนี้ 
                     ๑.1 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

1.๒ การมีจิตส านึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
1.๓ การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชน์สว่นตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.๔ การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
1.๕ การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
1.๖ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
1.๗ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
1.๘ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.๙ การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาจ้าง  พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลโพนงาม  ให้ยึดตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  วันที่  18 สิงหาคม  2557 
  3. นโยบายและแผนการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจให้ก าหนดตามสัญญาจ้างคราวละ     
ไม่เกิน 4 ปี และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปให้ก าหนดตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี  โดยเมื่อสิ้นสุด
สัญญาจ้าง  หากองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  เห็นว่าต าแหน่งพนักงานจ้างต าแหน่งใดมีความจ าเป็น          
ให้ก าหนดจัดท าแนวทางในการต่อสัญญาจ้าง เพ่ือก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานจ้าง      
ในต าแหน่งดังกล่าวเป็นรายกรณี   โดยนโยบายและแผนการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานจ้างรายต าแหน่ง            
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ   ณ  วันที่         ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
     
    (นายเกียรติศักดิ์  ดวงพรม) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 



บันทึกเพิ่มเติมประกอบแบบสรุปการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
สมรรถนะหลัก 5 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์(Achievement Motivation – ACH) 
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
 ระดับท่ี 1 : แสดงความพากเพียรพยายาม  และตั้งใจท างานให้ดี 

 มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรในการท างานและตรงต่อเวลา 
 มีความรับผิดชอบในงาน  สามารถส่งงานได้ตามก าหนดเวลา 
 ตั้งใจและพากเพียรพยายามท างานในหน้าที่และส่วนตัวของตนให้ดีตามที่ได้รับมอบหมาย 
 แสดงความประสงค์หรือข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานของตนให้ดียิ่งๆขึ้นไป 

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือตาม  
                มาตรฐานขององค์กร 

 ท างานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด  หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่  ตรวจตราความถูกต้องของงาน  เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ 
 ก าหนดมาตรฐาน หรือ เป้าหมายในการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีตามมาตรฐานขององค์กร 
 คิดหาวิธีการใหม่ๆในการปรับปรุงงานของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

2. ความซ่ือสัตย์ต่อสายอาชีพ(Integrity – ING) 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

 ระดับท่ี 1 : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย 
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย  จริยธรรมและระเบียบวินัยที่หน่วยงานและ

องค์กรก าหนดไว้ 
 มีจิตส านึกในการปฏิบัติตนในหน้าที่ความรับผิดชอบ/ต าแหน่งงานของตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับมาตรฐานของหน่วยงานและองค์กร 

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้ 
 มีสัจจะเชื่อถือได้และรักษาวาจา  พูดอย่างไรท าอย่างนั้น  ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง 
 เป็นคนตรงไปตรงมากล้าพูดและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กร 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน(Organization and Process Understanding – OPU) 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับท่ี 1 : เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างานและมาตรฐานในงานของตน 

 เข้าใจเทคโนโลยี ระแบบกระบวนการท างานและมาตรฐานในงานที่ตนสังกัดอยู่ รวมทั้งกฎระเบียบ
ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ และน าความเข้าใจนี้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ติดต่อ
ประสานงานหรือรายงานผล ฯลฯ ในหน้าที่ได้ถูกต้อง 

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบและกระบวนการท างาน
ของตนกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่ออย่างชัดเจน 

 เข้าใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยีระบบกระบวนการท างานขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ของ
ตนกับหน่วยงานอื่นๆที่ติดต่อด้วยอย่างถูกต้อง  รวมถึงน าความเข้าใจ นี้มาใช้เพ่ือให้การท างาน
ระหว่างกันเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสุด 

 
 



4. การบริการเป็นเลิศ(Service Mind – SERV) 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับท่ี 1 : แสดงความเต็มใจในการให้บริการ มีอัธยาศัยไมตรีอันดี และให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ 

 ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส  เป็นมิตรเต็มใจต้อนรับ และสร้างความประทับใจอันดีแก่
ผู้รับบริการหรือประชาชน 

 ติดต่อสื่อสาร ตอบข้อชักถามรายงานความคืบหน้าและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการหรือ
ประชาชนเมื่อมีถามหรือข้อสงสัย 

 ให้ค าแนะน าและคอยติดตามเรื่อง เมื่อผู้รับบริการหรือประชาชนมีค าถามข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 

 แจ้งให้ผู้รับบริการหรือประชาชนทราบความคืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่
ให้บริการอยู่ 

 ประสานงานภายในหน่วยงานและกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือประชาชนได้รับ
บริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเต็มใจช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับผู้รับบริการได้ 
 รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว  เต็มใจ  

ไม่บ่ายเบี่ยง  ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ 
 คอยดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อขัดข้องใดๆในการให้บริการ(ถ้าม)ี  ไป

พัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
 อ านวยความสะดวกให้บริการด้วยความเต็มใจด าเนินการต่างๆให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจเต็มที่ 

5. การท างานเป็นทีม(Teamwork – TW) 
พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับท่ี 1 : รู้บทบาทหน้าที่ของตน และท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ 

 ท างานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ และสนับสนุนการตัดสินใจในกลุ่ม 
 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานในกลุ่มหรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การท างานอย่างต่อเนื่อง 
 รู้บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในทีมและท างานในส่วนของตนได้อย่างไม่ขาดตก

บกพร่อง 
 แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพ่ือนร่วมงานสมาชิกในทีมคนอ่ืนๆ แม่ว่าผู้อ่ืนไม่ได้ร้องขอ 

ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีทัศนคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน และให้ความร่วมมือในการ
ท างานกับเพ่ือนร่วมงาน 

 สร้างสัมพันธ์และเข้ากับอ่ืนๆในกลุ่มได้ดี 
 เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี 
 เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของผู้อื่นและกล่าวถึงผู้อ่ืนและกล่าวถึงผู้อ่ืนในทางที่ดี หรือในเชิง

สร้างสรรค์ 
 เคารพการตัดสินใจหรือความเห็นของผู้อ่ืนโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจ าเป็น 

 
 
 
 
 



การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 

มาตรวัดแบบที่ ๑ : การพิจารณาสัดส่วนพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อพฤติกรรมที่คาดหวัง 

 มาตรวัดแบบนี้ใช้ประเมินว่าผู้รับการประเมินได้แสดงสมรรถนะตามที่ปรากฏในพจนานุกรมสมรรถนะมาก
น้อยเพียงใด คิดเป็นสัดส่วนมากน้อยอย่างไรเมื่อเทียบกับระดับพฤติกรรมที่คาดหวัง ซึ่งถ้าผู้รับการประเมินแสดง
พฤติกรรมที่คาดหวังมากก็จะได้คะแนนประเมินสูง ตัวอย่างมาตราวัดแบบนี้แสดงอยู่ตามที่ปรากฏข้างล่าง  
 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๐ - ๗๐ ร้อยละ ๗๑ – ๘๐ ร้อยละ ๘๑ – ๙๐ ร้อยละ ๙๑ – ๑๐๐ 

 
 ในการน ามาตรวัดแบบนี้ไปใช้ ให้ประเมินด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. พิจารณาสมรรถนะทีละตัว เพื่อประเมินและให้คะแนนตามมาตรวัด แล้วจึงบันทึกผลลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ จากนั้นจึงให้ด าเนินเช่นเดียวกันส าหรับสมรรถนะตัวต่อไปที่เหลือจน
ครบทุกตัว 

 ๒. ในการประเมินสมรรถนะหนึ่งๆ ให้พิจารณาว่าผู้ประเมินถูกคาดหมายว่าจะต้องมีสมรรถนะนั้นในระดับใด 
ตัวอย่าง : สมศักดิ์เป็นวิศวกร ชลประทานช านาญการพิเศษ ซึ่งถูกคาดหมายว่าจะต้องมีสมรรถนะ
เรื่องการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับ ๓  ดังนั้น ในการประเมิน ผู้ประเมินจะน าพฤติกรรมที่ระบุไว้ใน
พจนานุกรมสมรรถนะเรื่องการมุ่งผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ ๑ - ๓ มาเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาว่า
สมศักดิ์แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะระดับที่ ๓ หรือไม่ 

 ๓. ผู้ประเมินพจิารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานกรมสมรรถนะทีละรายการจนถึงระดับสมรรถนะที่
ก าหนด จากนั้นจึงให้นับรายการพฤติกรรมที่ผู้รับการประเมินท าได้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ โดยต้องไม่นับพฤติกรรมที่
ยังท าได้ไม่ดี ไม่ครบถ้วน หรือยังมีจุดบกพร่องต้องปรับปรุง แล้วจึงค านวณว่าพฤติกรรมที่ท าได้ครบถ้วนคิดเป็นร้อย
ละเท่าใดของรายการพฤติกรรมที่คาดหมายทั้งหมด จากนั้นน าผลการค านวณไปเทียบกับมาตรวัดว่าอยู่ในระดับใด 
แล้วจึงให้คะแนนไปตามระดับที่ได้  

ตัวอย่าง : ส าหรับการประเมินสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสมศักดิ์ศรีนั้น เขาถูกคาดหมาย
ว่าต้องแสดงพฤติกรรมด้านต่างๆ รวม ๑๑ รายการ (เป็นพฤติกรรมของระดับ ๑ จ านวน ๕ 
รายการ / ของระดับ ๒ จ านวน ๔ รายการ / ของระดับ ๓ จ านวน ๒ รายการ) 
อย่างไรก็ดี ผู้ประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่าสมศักดิ์ศรีได้แสดงสมรรถนะให้เป็นอย่างเด่นชัดเพียง ๘ 
รายการจาก ๑๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓ ซึ่งเมื่อเทียบกับมาตรวัดก็จะพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
จะได้ ๓ คะแนน ดังนั้นสมศักดิ์ศรีจะได้รับคะแนนการประเมินสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓ 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรวัดแบบท่ี ๒ : การพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งเชิงพฤติกรรมของผู้รับการประเมิน 

 การใช้มาตรวัดแบบนี้เป็นการประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมิน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมที่
แสดงออกของผู้รับการประเมินว่าเป็นไปตามก าหนดไว้ในพจนานุกรมสมรรถนะในระดับใด มีจุดอ่อนที่จะต้อง
ปรับปรุงพัฒนามากน้อยเพียงใด และสิ่งมี่ท าได้นั้นดีเด่นถึงระดับที่อาจถือเป็นจุดแข็งของผู้รับการประเมินได้หรือไม่ 
ตัวอย่างมาตรวัดแบบที่ ๒ นี้ แสดงอยู่ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้  
 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
จ าเป็นต้องพัฒนา

อย่างยิ่ง 
ไม่สามารถแสดง

พฤติกรรมตามที่รุบุไว้
ในพจนานุกรม

สมรรถนะให้เห็นได้ 

ต้องพัฒนา 
แสดงพฤติกรรมที่

คาดหวัง ได้น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของที่ก าหนด

และเห็นได้ชัดว่ามี
พฤติกรรมบางอย่างที่
ต้องได้รัยการพัฒนา 

พอใช้ 
แสดงพฤติกรรมที่

คาดหวัง ได้
มากกว่าครึ่งหนึ่ง

ของที่ก าหนดแม้ยัง
มีจุดอ่อนในบาง

เรื่อง 
 

ด ี
แสดงพฤติกรรมได้
ตาที่คาดหวังเกือบ
ทั้งหมดพฤติกรรม
ดังกล่าวมีความคง
เส้นคงว่า และไม่มี
จุดอ่อนที่เห็นได้ชัด 

ดีเยี่ยม 
แสดงพฤติกรรมได้

ตามท่ีคาดหวัง
ทั้งหมดพฤติกรรม

ดังกล่าวแสดออดมา
อย่างเด่นชัดจนถือ
ได้เป็นจุดแข็งของ
ผู้รับการประเมิน 

 
ในการประเมินสมรรถนะด้วยมาตรวัดแบบที่ ๒ นี้ ให้ผู้ประเมินด าเนินการเหมือนการใช้มาตรวัดแบบที่ ๑ 

อย่างไรก็ดี การพิจารณาให้คะแนนการประเมินมีข้อควรระวัง ๒ ประการ คือ 
๑. การให้คะแนนระดับดี (๔ คะแนน) ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่าผู้รับการประเมินได้แสดงพฤติกรรมตาม

สมรรถนะได้ ดีกว่าผู้รับการประเมินคนอ่ืนโดยเฉลี่ย 
๒. การให้คะแนนระดับดีเยี่ยม (๕ คะแนน) ผู้ประเมินต้องแน่ใจว่าพฤติกรรมที่ผู้รับการประเมินแสดงออก

นั้น เด่นชัดจนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของผู้รับการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

แผนการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม   อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ต าแหน่ง สิ้นสุดสัญญาจ้าง แผนการจ้างครั้งต่อไป 
1 นางสาวอุการดา  พรมมัชชะ ทั่วไป คนงานทั่วไป(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน 2561 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
2 นายบัญชา  แซ่ตั้ง ทั่วไป คนงานทั่วไป(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน 2561 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
3 นายชัยมุนินทร์  ศรีสม ทั่วไป คนงานทั่วไป(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน 2561 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
4 นายอิต  ฤทธิ์รือชัย ทั่วไป พ.ประจ ารถขยะ(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน 2561 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5 นายไพโรจน์  ลากลาง ทั่วไป พ.ประจ ารถขยะ(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน 2561 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
6 นางสาวฤทัยทิพย์  แสงค า ทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน 2561 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
7 นางสาวรัตพร  เทพจันตา ทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน 2561 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
8 นางจุมจิตร  รักษาภักดี ทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน 2561 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
9 นางปรียนันท์  ทิพย์อัมอร ทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน 2561 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 
(นายเกียรติศักดิ์  ดวงพรม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

 



แผนการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม   อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

 

 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ประเภท ต าแหน่ง สิ้นสุดสัญญาจ้าง แผนการจ้างครั้งต่อไป 
1 นางฉัตรวิไล  ชัยสว่าง ภารกิจ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ (คุณวุฒิ) 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2559 –30 กันยายน 2563 
2 นางวรากร  กมลกลาง ภารกิจ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2559 –30 กันยายน 2563 
3 น.ส.ภัณฑิรา  จันทร์อัมพร ภารกิจ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2559 –30 กันยายน 2563 
4 นายปริญญา  พาเลิศ ภารกิจ ผช.จพง.ป้องกันฯ (คุณวุฒิ) 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2559 –30 กันยายน 2563 
5 น.ส.ประนิตย์  ผิวผัน ภารกิจ ผช.นายช่างไฟฟ้า (คุณวุฒิ) 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2559 –30 กันยายน 2563 
6 นายสมเกียรติ  จิตติราช ภารกิจ พนักงานขับรถขยะ (ทักษะ) 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2559 –30 กันยายน 2563 
7 นางนันท์นลิน  ก้อนฝ้าย ภารกิจ ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ทักษะ) 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2559 –30 กันยายน 2563 
8 นางสาวลักขณา  แสงตา ภารกิจ ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ทักษะ) 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2559 –30 กันยายน 2563 
9 นางพะยอม  มธุรส ภารกิจ ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2559 –30 กันยายน 2563 

10 นายบัญชา  แซ่ตั้ง ทั่วไป คนงานทั่วไป(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
11 นายชัยมุนินทร์  ศรีสม ทั่วไป คนงานทั่วไป(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
12 นางร าเพยพรรณ  โยธี ทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน  2558 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
13 นายสุริยัน  พาลาศรี ทั่วไป พ.ประจ ารถขยะ(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน  2558 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
14 นายวรรณะ  โพธิ์สุวรรณพร ทั่วไป พ.ประจ ารถขยะ(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน  2558 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
15 นายโอภาท  พาริโน ทั่วไป พ.ประจ ารถขยะ(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน  2558 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
16 นายค าพอง  ผาริโน ทั่วไป พ.ประจ ารถขยะ(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน  2558 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
17 นายหนูใกล แสนโบราณ ทั่วไป พ.ประจ ารถขยะ(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน  2558 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
18 นายนรินทร์  ขันขจร ทั่วไป พ.ประจ ารถขยะ(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน  2558 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
19 นายอิต  ฤทธิ์รือชัย ทั่วไป พ.ประจ ารถขยะ(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน  2558 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
20 นายไพโรจน์  ลากลาง ทั่วไป พ.ประจ ารถขยะ(พจ.ทั่วไป) 30 กันยายน  2558 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

 
(นายเกียรติศักดิ์  ดวงพรม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

 



แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 

๑. นายปริญญา  พาเลิศ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หน้าที/่ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก%) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

1. 1. งานธุรการ งานสารบรรณ   
งานเอกสาร  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือ
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ในฝ่าย
อ านวยการ งานรัฐพิธี งานประเพณี 
และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. งานป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 

25 ไม่มีแผนการ
ปฏิบัติงานและ

ไม่มีการ
ตรวจสอบ 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 1-2 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 3 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 4 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบมกกว่า
สัปดาห์ละ 4 ครั้ง 

2. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
เอกสารและธุรการ 

25 ไม่มรีะบบการ
จัดเก็บเอกสาร ท า
ให้เอกสารสูญหาย 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แตไ่มไ่ด้
แยกหมวดหมู่

ชัดเจน 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แยก

หมวกหมู่ ชัดเจน
แต่ไมเ่รียงอดตี-

ปัจจุบัน 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แยก

หมวดหมู่ชัดเจน 
เรียงล าดับอดีต – 
ปัจจุบันได้ถูกต้อง 

มีการจัดเก็บเอกสาร 
แยกหมวดหมู่ชัดเจน 
เรียงล าดับอดีต – 
ปัจจุบันได้ถูกต้อง
และรูปแบบการ

จัดเก็บความ
สวยงามเป็นระเบยีบ 

3. งานโครงการ 25 ไม่มีแผนการ
ปฏิบัติงานและ

ไม่มีการ
ตรวจสอบ 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 1-2 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 3 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 4 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบมกกว่า
สัปดาห์ละ 4 ครั้ง 

4.การให้ความร่วมมือ ในการ
ด าเนินกิจกรรม และงานอ่ืน      
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

25 ไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานได้เลย 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายได้
แต่ไม่ครบถ้วน 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนแต่ลา่ช้า

กว่าก าหนด 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนและ

ทันเวลา 

ช่วยเหลือปฏิบตัิงาน
ตามที่ได้รับ

มอบหมายได้
ครบถ้วนและเร็วกว่า

ก าหนด 
 
 



 
แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 

นางสาวประนิตย์  ผิวผัน  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

หน้าที่/ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก%) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

1. 1. งานธุรการ งานสารบรรณ   
งานเอกสารกองช่าง งานช่วยเหลือ
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ในฝ่าย
อ านวยการ งานรัฐพิธี งานประเพณี 
และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. งานส ารวจ 25 ไม่มีแผนการ
ปฏิบัติงานและ

ไม่มีการ
ตรวจสอบ 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 1-2 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 3 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 4 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบมกกว่า
สัปดาห์ละ 4 ครั้ง 

2. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
เอกสารและธุรการ 

25 ไม่มรีะบบการ
จัดเก็บเอกสาร ท า
ให้เอกสารสูญหาย 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แตไ่มไ่ด้
แยกหมวดหมู่

ชัดเจน 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แยก

หมวกหมู่ ชัดเจน
แต่ไมเ่รียงอดตี-

ปัจจุบัน 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แยก

หมวดหมู่ชัดเจน 
เรียงล าดับอดีต – 
ปัจจุบันได้ถูกต้อง 

มีการจัดเก็บเอกสาร 
แยกหมวดหมู่ชัดเจน 
เรียงล าดับอดีต – 
ปัจจุบันได้ถูกต้อง
และรูปแบบการ

จัดเก็บความ
สวยงามเป็นระเบยีบ 

3. งานโครงการ 25 ไม่มีแผนการ
ปฏิบัติงานและ

ไม่มีการ
ตรวจสอบ 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 1-2 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 3 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 4 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบมกกว่า
สัปดาห์ละ 4 ครั้ง 

4.การให้ความร่วมมือ ในการ
ด าเนินกิจกรรม และงานอ่ืน      
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

25 ไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานได้เลย 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายได้
แต่ไม่ครบถ้วน 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนแต่ลา่ช้า

กว่าก าหนด 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนและ

ทันเวลา 

ช่วยเหลือปฏิบตัิงาน
ตามที่ได้รับ

มอบหมายได้
ครบถ้วนและเร็วกว่า

ก าหนด 
 



 แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 

๑. นางฉัตรวิไล  ชัยสว่าง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

หน้าที่/ภารกิจ/งานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก%) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

1. งานธุรการ งานสาร
บรรณ     งานเอกสาร   
งานประชุมสภา      งาน
ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ในฝ่าย
อ านวยการ งานรัฐพิธี      
งานประเพณี และงานอ่ืนๆ      
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ประสิทธิภาพในการ
จัดการด้านการประชุม
สภา 

25 เอกสารมีการ
พิมพ์ ผิด, ตก
หล่น ต้องให้
แก้ไขท้ังฉบับ 
งานล่าช้ากว่า

ก าหนด 

เอกสารพิมพ์ผิด, 
ตกหล่น ต้อง
แก้ไขเล็กน้อย 
งานล่าช้าบ้าง
เป็นบางครั้ง 

เอกสารพิมพ์ผิด, 
ตกหล่น ต้อง
แก้ไขเล็กน้อย 

งานเสร็จทนัตาม
ก าหนด 

เอกสารถูกต้องไม่มีการแก้ไขงานเสร็จทันตาม
ก าหนด 

เอกสารถูกต้องไม่
มีการแก้ไขงาน

เสร็จก่อนก าหนด 

2. ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บเอกสารและธุรการ 

25 ไม่มรีะบบการ
จัดเก็บเอกสาร 

ท าให้เอกสารสูญ
หาย 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แตไ่มไ่ด้
แยกหมวดหมู่

ชัดเจน 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แยก

หมวกหมู่ ชัดเจน
แต่ไมเ่รียงอดตี-

ปัจจุบัน 

มีการจัดเก็บเอกสาร แยกหมวดหมู่ชัดเจน 
เรียงล าดับอดีต – ปัจจบุันได้ถูกตอ้ง 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แยก

หมวดหมู่ชัดเจน 
เรียงล าดับอดีต – 
ปัจจุบันได้ถูกต้อง
และรูปแบบการ

จัดเก็บความ
สวยงามเป็น

ระเบียบ 
3.ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและ
ประชาสัมพันธ์  

25 ไม่มีการเตรียม
ความพร้อมด้าน

กิจกรรม/
ลักษณะท่าทาง/

การ
ประชาสมัพันธ์   

มีการเตรียม
ความพร้อมด้าน

กิจกรรม/
ลักษณะท่าทาง/

การ
ประชาสมัพันธ์  
แต่ไม่ครบถ้วน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

มีการเตรียม
ความพร้อมด้าน
กิจกรรม/
ลักษณะท่าทาง/
การ
ประชาสมัพันธ์  
ครบถ้วนตามที่
ได้รับมอบหมาย
แต่ไม่ทันตาม
ก าหนด 

มีการเตรียมความพร้อมด้านกิจกรรม/
ลักษณะท่าทาง/การประชาสมัพันธ์  อย่าง

ครบถ้วนและทันตามก าหนด 

มีการเตรียมความ
พร้อมด้าน

กิจกรรม/ลักษณะ
ท่าทาง/การ

ประชาสมัพันธ์  
ครบถ้วนและเร็ว

กว่าก าหนด 

4.ประสิทธิภาพในการ 25 ไม่สามารถให้ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือ ช่วยเหลือปฏิบตัิงานตามทีไ่ด้รบัมอบหมายได้ ช่วยเหลือ



ช่วยเหลือปฏิบัติงานอื่นๆ 
ที่ได้รับการร้องขอ หรือ
ได้รับมอบหมาย 
นอกเหนือจากงานใน
หน้าที่ 

ความช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานได้เลย 

ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
ได้แตไ่ม่ครบถ้วน 

ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
ได้ครบถ้วนแต่

ล่าช้ากว่าก าหนด 

ครบถ้วนและทันเวลา ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
ได้ครบถ้วนและ
เร็วกว่าก าหนด 

 
แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 

 นางสาวชนิดา  สีคันทา   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี     

หน้าที่/ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก %) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

๑.ปฏิบัติงานขั้นต้นทางการเงินและ
บัญชี  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเงิน  การรวบรวม
รายละเอียด  และด าเนินงาน
เกี่ยวกับงบประมาณของส่วนราชการ  
เช่น การวางฏีกาเตรียมการเบิก
จ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงินการ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดท า
งบประมาณเป็นต้น  และปฏิบัติหน้า
ทีอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ฎีกา 

20 ไม่มีระบบการ
จัดเก็บเอกสาร 

มีการจัดเก็บ
เอกสารแต่ไม่
เรียงล าดับ
ก่อนหลัง 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร
เรียงล าดับวัน / 
เดือน   / ป ี

มีการจัดเก็บ
เอกสาร
เรียงล าดับวัน / 
เดือน / ปี   ได้
อย่างถูกต้อง 

มีการจัดเก็บ
เอกสารเรียงล าดับ
วัน / เดือน / ปี  
ได้อย่างถูกต้อง          
เป็นปัจจุบัน  
สวยงาม 

2. จ านวนครั้งในการลงบัญชีผิด              
(ไม่เกิน 4 ครั้ง ใน 6 เดือน ) 

20 6  ครั้ง 5  ครั้ง 4  ครั้ง 3  ครั้ง 2  ครั้ง 

3. จ านวนครั้งที่ท าเอกสาร
เบิกจ่ายผิด(ไม่เกิน 4 ครั้ง ใน 6 
เดือน ) 

20 6  ครั้ง 5  ครั้ง 4  ครั้ง 3  ครั้ง 2  ครั้ง 

4. ความรวดเร็วในการจ่ายเช็ค
และตรวจสอบเอกสาร 
(ใบเสร็จรับเงิน) 

20 เก็บไว้ไม่ติดตาม
ผู้รับเงิน 

ติดตามผู้รับเงิน
แต่ไม่มี
ใบเสร็จรับเงิน 

ติดตามผู้รับเงิน
และมี
ใบเสร็จรับเงิน 

ติดตามผู้รับเงิน
และมี
ใบเสร็จรับเงิน
เซ็นเอก สาร
ครบถ้วน 

ติดตามผู้รับเงิน
และมีใบ เสร็จรับ
เงินเซ็นเอกสาร
ครบถ้วน  และ
เรียบเรียงเอกสาร
เรียบร้อย 



5. ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับการร้อง
ขอหรือได้รับมอบหมาย
นอกเหนือจากงานในหน้าที่ 

20 ไม่เคยให้ความ
ช่วย เหลือการ
ปฏิบัติงาน เลย 

ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติ งานตามที่ 
ได้รับมอบ หมาย 

ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติ    งาน
ตามท่ี ได้รับมอบ  
หมายเรียบร้อย 

ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติ งานตามที่ 
ได้รับมอบ  
หมายเรียบร้อย
และ ทันเวลา 

ช่วยเหลือการ 
ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
เรียบร้อยและเร็ว
กว่า  ก าหนด 

  

แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 

1. นายไพโรจน์  ลากลาง  ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถเก็บขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)    
2. นายอิต  ฤทธิ์รือชัย  ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถเก็บขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)  

 

หน้าที/่ภารกิจ/งานที่
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก %) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

1. งานจัดเก็บขยะตาม
แผนปฏิบัติการ 

1. ร้อยละของการปฏิบัติงานเก็บขนขยะจาก
บ้านเรือน สถานที่ราชการ และสถาน
ประกอบการครบถ้วน ตามแผนปฏิบัติการ 

30 เวลาปฏิบัติงานน้อย
กว่าร้อยละ 85 

เวลาปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 85-90 

เวลาปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 91-94 

เวลาปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 95 - 99 
 

เวลาปฏิบัติงานร้อย
ละ 100 

2. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะตาม
แผนปฏิบัติการไม่มีขยะตกค้างในพ้ืนที่ที่มี
ก าหนดจัดเก็บขยะ 

20 ในรอบ 6 เดือนมี
ขยะตกค้างมากกว่า 
5 ครั้ง 

ในรอบ 6 เดือนมี
ขยะตกค้าง4 -5  
ครั้ง 

ในรอบ 6 เดือนมีขยะ
ตกค้าง2-3 ครั้ง 

ในรอบ 6 เดือนมี
ขยะตกค้าง1 ครั้ง 
 

ในรอบ 6 เดือน 
ไม่มีขยะตกค้าง 
 

3. ระดับความพึงพอใจในการรับบริการของ
ผู้รับบริการ 

10  ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ< 3.00 

ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ3.00 - 3.50 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
3.51 - 4.00 

ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ4.01 - 4.50 

ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ> 4.50 

2. การรักษา วัสดุ อุปกรณ์  
ในการจัดเก็บขยะ 

1. จ านวนครั้งของวัสดุอุปกรณ์เก็บขยะ ได้รับ
ความเสียหาย ใน6 เดือน 

20 มากกว่า 3ครั้ง เสียหาย 3  ครั้ง เสียหาย 2  ครั้ง เสียหาย 1  ครั้ง ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์
เสียหาย 

2.จ านวนครั้งของข้อร้องเรียนจากประชาชน 10 มีการร้องเรียน 
มากกว่า3 ครั้ง 

มีการร้องเรียน 
3 ครั้ง 

มีการร้องเรียน 
2 ครั้ง 

มีการร้องเรียน 
1 ครั้ง 

ไม่มีการร้องเรียน
เลย 

3.ภารกิจอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. ร้อยละของการปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมายครบถ้วน ตามที่ก าหนด 

10 ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายได้

ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายได้

ปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับ
มอบหมายได้ร้อยละ

ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายได้

ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับหมาย



น้อยกว่าร้อยละ 85 ร้อยละ 85-90 91-94 ร้อยละ95-99 ครบถ้วนทุกครั้ง 
 
 

 

 

แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 

1. นายบัญชา  แซ่ตั้ง     ต าแหน่ง คนงานทั่วไป    
2. นายชัยมุนินทร์  ศรีสม  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

3. นางสาวอุการดา  พรมมัชชะ   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
 

หน้าที/่ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก %) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

1.ปฏิบัติหน้าที่ใช้แรงงานทั่วไป 
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.งานรักษาความสะอาด โดยรอบ
อาคารส านักงาน 
 
 

50 ท าความสะอาด
น้อยกว่า 1 วัน 

ท าความสะอาด  
2 วัน 

ท าความสะอาด 
3  วัน 

ท าความสะอาด 
4 วัน 

ท าความสะอาด 
5 วัน 

2.งานตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ และ
สนามหญ้า 

25 ด าเนินการน้อยกว่า  
1 ครั้ง/สัปดาห ์

ด าเนินการ 
2 ครั้ง/สัปดาห ์

ด าเนินการ 
3 ครั้ง/ สัปดาห ์

ด าเนินการ 
4 ครั้ง/สัปดาห ์

ด าเนินการ 
5 ครั้ง/สัปดาห ์

3.ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
นอกเหนือจากหน้าที่ 

 

25 ไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานได้
เลย 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายได้
แต่ไม่ครบถ้วน 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนแต่ลา่ช้า
กว่าก าหนด 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนและ
ทันเวลา 

ช่วยเหลือปฏิบตัิงาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้
ครบถ้วนและรวดเร็ว
กว่าก าหนด 

 
 



 
แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 

1. นางสาวโสรญา  กรอบทองสุข   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
หน้าที่/

ภารกิจ/งาน
ที่รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก %) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

1.การ
ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ 

1. ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุฯ 

30 การจัดท าเอกสารไม่
เป็นไปตามความต้องการ
เอกสารพิมพ์ผิดต้องแก้ไข
มากไมไ่ดล้งระบบของ
กรมฯ( EGP ) ,  ( E-lass)
ไม่มีการปรับปรุงงานให้
ทันต่อระเบียบฯกฎหมาย-
ปัจจุบันไมส่ามารถแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในงานได้
และไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบพสัดฯุที่ก าหนด 

การจัดท าเอกสารไม่เป็นไปตาม
ความต้องการเอกสารพิมพ์ผิด
ไม่มากไดล้งระบบของกรมฯ( 
EGP ) ,( E-lass) บางโครงการ
ไม่มีการปรับปรุงงานให้ทันต่อ
ระเบียบฯกฎหมายปัจจุบันไม่
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน
งานได้และด าเนินการตาม
ระเบียบพสัดฯุที่ก าหนด 

การจัดท าเอกสารเป็นไปตาม
ความต้องการเอกสารพิมพ์ผิด
ตกหล่นบ้างเล็กน้อยได้ลง
ระบบของกรมฯ 
( EGP ) , ( E-lass) 
บางโครงการไม่มีการปรับปรุง
งานให้ทันต่อระเบียบฯ
กฎหมายปจัจุบันไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในงานได้
และด าเนินการตามระเบยีบ
พัสดุฯที่ก าหนด 

การจัดท าเอกสารการ
เป็นไปตามความต้องการ
รวดเร็วทันต่อเวลาเอกสารมี
การพิมพ์ผิดตกหล่นต้อง
แก้ไขบ้างเล็กน้อยได้
ด าเนินการลงระบบของกรม
ฯ( EGP ) , ( E-lass)บาง
โครงการมีการปรับปรุงงาน
ให้ทันต่อระเบียบฯกฎหมาย
ปัจจุบันมีการแกไ้ขปัญหา
อุปสรรค์ในงานได้ดีและ
ด าเนินการตามระเบยีบพัสดุ
ฯที่ก าหนด 

การจัดท าเอกสารการ
เป็นไปตามความต้องการ
รวดเร็วทันต่อเวลาเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วนได้
ด าเนินการลงระบบของกรม
ฯ ( EGP ) ,( E-lass) ทุก
โครงการมีการปรับปรุงงาน
ให้ทันต่อระเบียบฯกฎหมาย
ปัจจุบัน , มีการแกไ้ขปัญหา
อุปสรรค์ในงานได้ดมีากและ
ได้ด าเนินการตามระเบยีน
พัสดุฯ 
และกฎหมายที่เกีย่วข้อง
ต่างๆได ้

 
 
 
 
 
 

2. ประสิทธิภาพในการ
จัดท าสัญญาจัดซื้อจัด
จ้าง(บริหารสัญญาจัดซื้อ
จัดจ้างให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา) 

25 -จัดท าสัญญาและข้อ
ผูกพันไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 
-ติดตามงาน,ลายเซ็นผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน 
-การส่งมอบไม่เป็น 
ไปตามระเบียบฯ 
-การตรวจรับไม่เป็น 
ไปตามระเบียบฯ 
-การประสานงานระหว่าง
คณะกรรมการ , ผู้ว่าจ้าง 
, ผู้รับจ้างได้ไม่ด ี

-จัดท าสัญญาและข้อผูกพันได้
ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 
-ติดตามงาน ,ลายเซ็นผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน 
-การส่งมอบไม่เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
-การตรวจรับเป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
-การประสานงานระหว่างคณะ
กรรม 
การ, ผู้ว่าจ้าง, ผูร้ับจ้างได ้
ประกอบด้วย 

-จัดท าสัญญาและข้อผูกพันได้
ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 
-ติดตามงาน,ลายเซ็นผู้ที่
เกี่ยวข้องครบถ้วน 
-การส่งมอบเป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
-การตรวจรับไม่เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
-การประสานงานระหว่าง
คณะกรรมการ, ผู้ว่าจ้าง, ผู้รับ
จ้างได ้
ประกอบด้วย 

-จัดท าสัญญาและข้อผูกพัน
ได้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
-ติดตามงาน,ลายเซ็นผู้ที่
เกี่ยวข้องครบถ้วน 
-การส่งมอบเป็นไปตาม
ระเบียบ 
-การตรวจรับเป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
-การประสานงานระหว่าง
คณะกรรมการ , ผู้ว่าจ้าง , 
ผู้รับจ้างได้ด ี
ประกอบด้วย 

-จัดท าสัญญาและข้อผูกพัน
ได้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
-ติดตามงาน,ลายเซ็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 
-การส่งมอบเป็นไปตาม
ระเบียบ 
-การตรวจรับเป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
-การประสานงานระหว่าง 
คณะกรรมการ, ผู้ว่าจ้าง, 
ผู้รับจ้างได้ดมีาก 
ประกอบด้วย 



ประกอบด้วย 
1. การเชิญเป็นกรรมการ
ตรวจรับใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบ 
2. การควบคมุ
หลักประกันให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสัญญา 
และระเบียบ 

1. การเชิญเป็นกรรม 
การตรวจรับให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
2. การควบคมุหลักประกันให้
เป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญา
และระเบียบ 

1. การเชิญเป็นกรรม 
การตรวจรับให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
2. การควบคมุหลัก 
ประกันให้เป็นไปตาม 
เงื่อนไขของสัญญา 
และระเบียบ 

1. การเชิญเป็นกรรมการ
ตรวจรับใหเ้ป็นไประเบยีบ 
2. การควบคมุหลัก 
ประกันให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสัญญาและ
ระเบียบ 

1. การเชิญเป็นกรรมการ
ตรวจรับใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบ 
2. การควบคมุหลักประกัน
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของ
สัญญาและระเบียบ 

 
 

(ต่อ) 
นางสาวโสรญา  กรอบทองสุข   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ    

 

หน้าที่/ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก %) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

 3. ประสิทธิภาพในการการ
ควบคุม,การเบิกจ่ายพัสดุ 

20 ไม่มีการจัดท า
ทะเบียนและบัญชี
ควบคุมการเบิก 
จ่ายพัสด ุ
 

มีการจัดท าทะเบียน 
และบัญชีควบคมุ 
การเบิกจ่ายพสัด ุ
เพียงบางส่วนไม ่
ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

มีการจัดท าทะเบียน 
และบัญชีควบคมุ 
การเบิกจ่ายพสัด ุ
ครบถ้วนไม่ถูกต้อง 

มีการจัดท าทะเบียน 
และบัญชีควบคมุ 
การเบิกจ่ายพสัด ุ
ครบถ้วนถูกต้อง 

มีการจัดท าทะเบียน 
และบัญชีควบคมุ 
การเบิกจ่ายพสัด ุ
ตรงตามบญัชีรับ-จ่าย
วัสดุถูกต้องครบถ้วน 

4.ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับการร้องขอ
หรือได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

15 ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือปฏิบตั ิ
งานได้เลย 

ช่วยเหลือปฏิบตั ิ
งานตามที่ไดร้ับ
มอบหมายได้แตไ่ม่
ครบถ้วน 

ช่วยเหลือปฏิบตั ิ
งานตามที่ไดร้ับ
มอบหมายได้
ครบถ้วนแต่ลา่ช้า
กว่าก าหนด 

ช่วยเหลือปฏิบตั ิ
งานตามที่ไดร้ับ
มอบหมายได้
ครบถ้วนและ
ทันเวลา 

ช่วยเหลือปฏิบตัิงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้ครบถ้วนและเร็ว
กว่าก าหนด 

5.ประสิทธิภาพในการให้ความ
เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมและ
ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของ
เทศบาลต าบลป่าแงะ 

10 ไม่ให้ความร่วมมือ
เลย(เฉลี่ย 0 ครั้ง) 

ให้ความร่วมมือ 
น้อยมาก 
(เฉลี่ย 1-2 ครั้ง) 

ให้ความร่วมมือ 
พอประมาณ 
(เฉลี่ย 2-3 ครั้ง) 

ให้ความร่วมมือ 
(เฉลี่ย 3-5 ครั้ง) 

ให้ความร่วมมือทุก
ครั้งทุกงาน 

 



 
 

แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 

1. นางวรากร  กมลกลาง     ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
2. นางสาวภัณฑิรา  จันทร์อัมพร   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หน้าที/่ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด(KPI) 
ระดับความส าคัญ 

(น้ าหนัก%) 
ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 
1. ปฏิบัติงานธุรการและงานสาร
บรรณธรรมดา ซึ่งมีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียน
หนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ 
รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก 
ย่อเรื่อง คัดส าเนา พิมพ์ ตรวจทาน
หนังสือ ดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ 
ครุภัณฑ์ ดูแลรักษาจัดเตรียมและ
ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
ช่วยติดต่อและอ านวยความสะดวก
ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

1. ประสิทธิภาพในการ
จัดท าเอกสาร 
 

20 เอกสารมีการพิมพ์ 
ผิด, ตกหล่น ต้อง
ให้แก้ไขทั้งฉบับ 
งานล่าช้ากว่า

ก าหนด 

เอกสารพิมพ์ผิด, 
ตกหล่น ต้องแก้ไข
เล็กน้อย งานล่าช้า
บ้างเป็นบางครั้ง 

เอกสารพิมพ์ผิด, 
ตกหล่น ต้องแก้ไข
เล็กน้อย งานเสร็จ
ทันตามก าหนด 

เอกสารถูกต้องไม่
มีการแก้ไขงาน
เสร็จทันตาม

ก าหนด 

เอกสารถูกต้องไม่มี
การแก้ไขงานเสร็จ

ก่อนก าหนด 

2. ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บเอกสาร 
 

20 ไม่มรีะบบการ
จัดเก็บเอกสาร ท า
ให้เอกสารสูญหาย 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แตไ่มไ่ด้
แยกหมวดหมู่

ชัดเจน 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แยก

หมวกหมู่ ชัดเจน
แต่ไมเ่รียงอดตี-

ปัจจุบัน 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แยก

หมวดหมู่ชัดเจน 
เรียงล าดับอดีต – 
ปัจจุบันได้ถูกต้อง 

มีการจัดเก็บเอกสาร 
แยกหมวดหมู่ชดัเจน 
เรียงล าดับอดีต – 
ปัจจุบันได้ถูกต้อง
และรูปแบบการ

จัดเก็บความ
สวยงามเป็นระเบยีบ 

3.ประสิทธิภาพในการ
ช่วยงานจัดฝึกอบรม 
 

20 ไม่มีการเตรียม
ความพร้อมวัสดุ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
การฝึกอบรม/

กิจกรรม 

มีการเตรียมความ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์

เกี่ยวกับการ
ฝึกอบรม/กิจกรรม 

แต่ไม่ครบถ้วน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

มีการเตรียมความ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
การฝึกอบรมได้
อย่างครบถ้วน
ตามที่ได้รับ
มอบหมายแต่ไม่
ทันตามก าหนด 

มีการเตรียมความ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
ได้อย่างครบถ้วน

และทันตาม
ก าหนด 

มีการเตรียมความ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
ได้อย่างครบถ้วน

และเร็วกว่าก าหนด 

4.ประสิทธิภาพในการ
ช่วยเหลือปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ท่ี
ได้รับการร้องขอ หรือได้รับ
มอบหมาย นอกเหนือจาก
งานในหน้าท่ี 

20 ไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานได้เลย 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายได้
แต่ไม่ครบถ้วน 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับอบหมายได้
ครบถ้วนแต่ลา่ช้า

กว่าก าหนด 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับอบหมายได้

ครบถ้วนและ
ทันเวลา 

ช่วยเหลือปฏิบตัิงาน
ตามที่ได้รับ

มอบหมายได้
ครบถ้วนและเร็วกว่า

ก าหนด 



 

แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 

1. นางสาวฤทัยทิพย์  แสงค า    ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   
2. นางจุมจิตร  รักษาภักดี    ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   
3. นางปรียนันท์  ทิพย์อัมอร  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   
4. นางสาวรัตพร  เทพจันตา  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   

หน้าที/่ภารกิจ/งานที่
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ระดับความส าคัญ 

(น้ าหนัก %) 
ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 
1. งานดูแลและพัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียนประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีได้ 
ววรับมอบหมาย 

1. ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

40 วิเคราะห์
หลักสตูรและและ
เตรียม การสอน 

วิเคราะหห์ลักสูตร
จัด       การเรียน
การสอนตาม   
แผนการจดัการ
เรียนรู้และพัฒนา
แผนให้ผู้  เรยีนมี
พัฒนาการเด็ก 
ปฐมวัยครบทั้ง 4 
ด้าน  

วิเคราะหห์ลักสูตร
จัด  การเรยีนการ
สอนตามแผนการ
จัดการเรียน  รู้และ
พัฒนาแผนให้ผู้     
เรียนมีพัฒนาการ
เด็ก ปฐมวัยครบทั้ง 
4 ด้าน  ใช้และ
พัฒนาสื่อในการ
เรียนการสอน 

วิเคราะห์
หลักสตูรจดั การ
เรียนการสอน
ตาม แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาแผน
ให้ผู้ เรียนมี
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยครบทั้ง 4 
ด้าน ใช้และ
พัฒนาสื่อในการ
เรียนการสอนมี
การวัดและ
ประเมินผล 

วิเคราะหห์ลักสูตรจัดการเรยีน
การสอนตามแผน    การจดัการ
เรียนรู้และ พัฒนาแผนให้ผู้เรียน
มี พัฒนาการเด็กปฐมวัย ครบทั้ง 
4 ด้าน ใช้และ พัฒนาสื่อในการ
เรียน การสอน มีการวดัและ 
ประเมินผล มีวิจัยหรือ การน าผล
วิจัยไปแก้ ปัญหา  

2. ประสิทธิภาพในการ
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน 

40 มีข้อมูลของ
นักเรียน                          
ในความดูแลบาง
ข้อไม่สมบูรณ ์

มีข้อมูลของ
นักเรียน                  
ในความดูแล
นักเรียน 2  ข้อ
ขึ้นไป 

มีข้อมูลของ
นักเรียน                  
ในความดูแล
นักเรียน 3  ข้อ
ขึ้นไป 

มีข้อมูลของ
นักเรียน                        
ในความดูแล
นักเรียน 3 ข้อ
ขึ้นไป เอกสาร 
ครบทุกข้อแต่ไม่ 
สมบูรณ ์

มีข้อมูลของนักเรียนในความดูแล
อย่างชัดเจนดังนี ้
1. มีรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
 2. มีรายงานสรุปการตดิตาม
ผู้เรยีนความ ก้าวหน้าพฤติกรรม 
 

 



 
-ต่อ- 

 
หน้าที่/ภารกิจ/

งานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก %) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

       3.มีรายงานเยี่ยมบ้าน
การให้ความช่วยเหลือ
แก้ปัญหา                  
4.มีรายงานการพัฒนา 
การด้านรา่งกายจิตใจ 
อารมณ์  สังคม                     
5.มีเอกสารหลักฐานที่
แสดงว่านักเรยีนได้รับ
การดูแลตามหลัก
สะอาดปลอดภัย 
สวยงาม 

3. ประสิทธิภาพในการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
เกี่ยวกับหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 มีรายงานการ
สรุปผล                    
การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการของ
สถานศึกษาท่ี
เอื้อต่อการ
พัฒนาบางส่วน 

มีรายงานการ
สรุปผล                    
การมีส่วนร่วม
ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
วิชาการของ
สถานศกึษาที่
เอื้อต่อการ
พัฒนามีพัฒนา 
มี  1 รายการ
ขึ้นไป 

มีรายงานการ
สรุปผล                    
การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการของ
สถานศึกษาท่ีเอื้อ
ต่อการพัฒนามี
พัฒนา มี  2 
รายการขึ้นไป 

มีรายงานการ
สรุป       ผล
การมีส่วนร่วม
ใน การ
ปฏิบัติงานด้าน 
วิชาการของ
สถาน     
ศึกษาที่เอื้อต่อ
การ พัฒนา
ครบแตไ่ม่ 
สมบูรณ ์

มีรายงานการสรปุผล
การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ   งานด้าน
วิชาการของ
สถานศึกษาท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนาครบ  
1. มีรายงานการจดั     
ท าสื่อ / โครงการ 
ต่างๆเพื่อการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีน 
2. มีรายงานการใช้
และรายงานการ
ปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ



เรียนรู้ตาม ข้อเสนอ 
แนะจากการประเมิน
การประกัน คณุภาพ
ทั้งภาย                          
ในและภายนอก               
3. มีรายงานส่งเสริม
และการสรา้งความ
ร่วมมือภมูิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัด การ
เรียนการสอนอย่าง 
น้อย 1 คน ต่อ 1 ภาค 
เรียน 
 

 
 

-ต่อ- 
 

หน้าที/่ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก %) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

 4. ประสิทธิภาพในการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 

20 ด าเนินการพัฒนา         
ตนเองและวิชาชีพ
เป็น      บางครั้ง 

ด าเนินการพัฒนา
ตนเองได้ครบทั้ง 3 
ข้อ ต่ ากว่าร้อยละ 
50 ของ
รายละเอียดเอกสาร 

ด าเนินการพัฒนา
ตนเองได้ คิดเป็น
ร้อยละ 60 ของ
ราย ละเอียดของ
เอกสาร 

ด าเนินการพัฒนา
ตนเองได้ คิดเป็น 
ร้อยละ 80ของ 
รายละเอียดของ 
เอกสาร 

มีรายงานการไดร้ับการ
ฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงาน
ด้านวิชาชีพหรือ ด้านที่
เกี่ยวข้องไม่น้อย กว่า 20 ชม. 
/ ปี ตาม     ระบบวงจร
คุณภาพ       PDCAในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
1. มีรายงานการ 
เผยแพรต่ามทีไ่ด้รับ องค์ 
ความรู ้
2.มีเอกสารหลักฐานได้รับการ



ยอมรับชุมชนสังคม  เช่น
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร  
กรรมการตัดสิน  โลเ่กียรติ
บัตรจากการประกวดแข่งขัน
ทั้งในระดับจังหวัด/ภาค/ชาต ิ

5. ประสิทธิภาพของผลการ
ปฏิบัติงานตามงานอ่ืนๆที่
ได้รับมอบหมาย 

20 ด าเนินการไดไ้ม่
ครบทั้ง 3 ข้อ  มี
เอกสารบางรายการ 

ด าเนินการได้ทั้ง 3 
ข้อมีรายละเอียด
ของเอกสารต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ของ
รายละ        เอียด
ตามเอกสารที่มี
ทั้งหมด 

ด าเนินการได้ทั้ง 3 
ข้อมีรายละเอียด
ของเอกสารคิดเป็น
ร้อยละ 60ของ
รายละเอียดตาม
เอกสารที่          มี
ทั้งหมด 

ด าเนินการได้ทั้ง 3 
ข้อมีรายละเอียด
ของเอกสารคิดเป็น
ร้อยละ 80ของ
รายละเอียดตาม
เอกสารที่มีท้ังหมด 

1.มีรายงานประเมินตนเอง
อย่างสมบูรณ์ SARของตนเอง 
2.มีรายงานการปฏิบัติหน้าท่ี
ค าสั่งพิเศษของสถานศึกษา
พร้อมเอก สารหลักฐาน
ประกอบ  
3.มีรายงานการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามค าสั่งตามโครงการต่างๆ
ในการพัฒนาสถานศึกษาครบ
ทุกด้านสมบรูณ ์

 
 

แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 

5. นางสาวลักขณา  แสงตา    ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   
6. นางนันท์นลิน  ก้อนฝ้าย    ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   
7. นางพะยอม  มธุรส  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (คุณวุฒิ)   
8. นางร าเพยพรรณ  โยธี  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   

หน้าที/่ภารกิจ/งานที่
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ระดับความส าคัญ 

(น้ าหนัก %) 
ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 
1. งานดูแลและพัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียนประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ป่าแงะและงานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

1. ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

20 วิเคราะห์
หลักสตูรและและ
เตรียม การสอน 

วิเคราะหห์ลักสูตร
จัด       การเรียน
การสอนตาม   
แผนการจดัการ
เรียนรู้และพัฒนา
แผนให้ผู้  เรยีนมี

วิเคราะหห์ลักสูตร
จัด  การเรยีนการ
สอนตามแผนการ
จัดการเรียน  รู้และ
พัฒนาแผนให้ผู้     
เรียนมีพัฒนาการ

วิเคราะห์
หลักสตูรจดั การ
เรียนการสอน
ตาม แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาแผน

วิเคราะหห์ลักสูตรจัดการเรยีน
การสอนตามแผน    การจดัการ
เรียนรู้และ พัฒนาแผนให้ผู้เรียน
มี พัฒนาการเด็กปฐมวัย ครบทั้ง 
4 ด้าน ใช้และ พัฒนาสื่อในการ
เรียน การสอน มีการวดัและ 



พัฒนาการเด็ก 
ปฐมวัยครบทั้ง 4 
ด้าน  

เด็ก ปฐมวัยครบทั้ง 
4 ด้าน  ใช้และ
พัฒนาสื่อในการ
เรียนการสอน 

ให้ผู้ เรียนมี
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยครบทั้ง 4 
ด้าน ใช้และ
พัฒนาสื่อในการ
เรียนการสอนมี
การวัดและ
ประเมินผล 

ประเมินผล มีวิจัยหรือ การน าผล
วิจัยไปแก้ ปัญหา  

2. ประสิทธิภาพในการ
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน 

20 มีข้อมูลของ
นักเรียน                          
ในความดูแลบาง
ข้อไม่สมบูรณ ์

มีข้อมูลของ
นักเรียน                  
ในความดูแล
นักเรียน 2  ข้อ
ขึ้นไป 

มีข้อมูลของ
นักเรียน                  
ในความดูแล
นักเรียน 3  ข้อ
ขึ้นไป 

มีข้อมูลของ
นักเรียน                        
ในความดูแล
นักเรียน 3 ข้อ
ขึ้นไป เอกสาร 
ครบทุกข้อแต่ไม่ 
สมบูรณ ์

มีข้อมูลของนักเรียนในความดูแล
อย่างชัดเจนดังน้ี 
1. มีรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
 2. มีรายงานสรุปการตดิตาม
ผู้เรยีนความ ก้าวหน้าพฤติกรรม 
 

 
 

-ต่อ- 
 

หน้าที่/ภารกิจ/งานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก %) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

       3.มีรายงานเยี่ยมบ้านการให้ความ
ช่วยเหลือแก้ปัญหา                  
4.มีรายงานการพัฒนา การด้าน
ร่างกายจิตใจ อารมณ์  สังคม                     
5.มีเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า
นักเรียนได้รับการดูแลตามหลัก
สะอาดปลอดภัย สวยงาม 

3. ประสิทธิภาพในการร่วม
ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

20 มีรายงานการสรปุผล                    
การมีส่วนร่วมในการ

มีรายงานการ
สรุปผล                    

มีรายงานการสรปุผล                    
การมีส่วนร่วมในการ

มีรายงานการสรปุ       
ผลการมีส่วนร่วมใน 

มีรายงานการสรปุผลการมสี่วน
ร่วมในการปฏบิัติ   งานด้าน



เกี่ยวกับหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปฏิบัติงานด้าน
วิชาการของ
สถานศึกษาท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนาบางส่วน 

การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานด้าน
วิชาการของ
สถานศึกษาท่ีเอื้อ
ต่อการพัฒนามี
พัฒนา มี  1 
รายการขึ้นไป 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษาท่ีเอื้อ
ต่อการพัฒนามีพัฒนา 
มี  2 รายการขึ้นไป 

การปฏิบัติงานด้าน 
วิชาการของสถาน     
ศึกษาที่เอื้อต่อการ 
พัฒนาครบแต่ไม่ 
สมบูรณ ์

วิชาการของสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนาครบ  
1. มีรายงานการจดั     ท าสื่อ / 
โครงการ ต่างๆเพื่อการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
2. มีรายงานการใช้และรายงาน
การปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนที่
เอื้อต่อการเรียนรูต้าม ข้อเสนอ 
แนะจากการประเมินการประกัน 
คุณภาพทั้งภาย                          
ในและภายนอก               
3. มีรายงานส่งเสริมและการสร้าง
ความร่วมมือภูมิปญัญาท้องถิ่นใน
การจัด การเรียนการสอนอยา่ง 
น้อย 1 คน ต่อ 1 ภาค เรียน 
 

 
 

-ต่อ- 
 

หน้าที/่ภารกิจ/งานที่
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก %) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

 4. ประสิทธิภาพใน
การพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 

20 ด าเนินการ
พัฒนา         
ตนเองและ
วิชาชีพเป็น      
บางครั้ง 

ด าเนินการ
พัฒนาตนเองได้
ครบทั้ง 3 ข้อ 
ต่ ากว่าร้อยละ 
50 ของ
รายละเอียด
เอกสาร 

ด าเนินการ
พัฒนาตนเองได้ 
คิดเป็นร้อยละ 
60 ของราย 
ละเอียดของ
เอกสาร 

ด าเนินการ
พัฒนาตนเองได้ 
คิดเป็น ร้อยละ 
80ของ 
รายละเอียดของ 
เอกสาร 

มีรายงานการไดร้ับการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพ
หรือ ด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อย กว่า 20 ชม. / ปี ตาม     ระบบวงจร
คุณภาพ       PDCAในการปฏิบตัหิน้าท่ี 
1. มีรายงานการ 
เผยแพรต่ามทีไ่ด้รับ องค์ ความรู ้
2.มีเอกสารหลักฐานได้รับการยอมรับชุมชนสังคม  เช่นได้รับเชิญ
เป็นวิทยากร  กรรมการตัดสิน  โลเ่กียรติบตัรจากการประกวด
แข่งขันทัง้ในระดับจังหวัด/ภาค/ชาต ิ



5. ประสิทธิภาพของ
ผลการปฏิบัติงานตาม
งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

20 ด าเนินการไดไ้ม่
ครบทั้ง 3 ข้อ  
มีเอกสารบาง
รายการ 

ด าเนินการได้ทั้ง 
3 ข้อมี
รายละเอียดของ
เอกสารต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ของ
รายละ        
เอียดตาม
เอกสารที่มี
ทั้งหมด 

ด าเนินการได้ทั้ง 
3 ข้อมี
รายละเอียดของ
เอกสารคดิเป็น
ร้อยละ 60ของ
รายละเอียดตาม
เอกสารที่          
มีทั้งหมด 

ด าเนินการได้ทั้ง 
3 ข้อมี
รายละเอียดของ
เอกสารคดิเป็น
ร้อยละ 80ของ
รายละเอียดตาม
เอกสารที่มี
ทั้งหมด 

1.มีรายงานประเมินตนเองอย่างสมบูรณ์ SARของตนเอง 
2.มีรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีค าสั่งพิเศษของสถานศึกษาพร้อมเอก 
สารหลักฐานประกอบ  
3.มีรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีตามค าสั่งตามโครงการต่างๆในการ
พัฒนาสถานศึกษาครบทุกดา้นสมบูรณ ์

 
 
 

แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 
นายอลงกรณ์  ครพิรุณ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

หน้าที่/ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก%) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

1. ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่
งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งาน
ช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้าง
ยากเก่ียวกับการออกแบบด้านช่าง
โยธา การค านวณแบบด้านช่างโยธา 
การควบคุม การก่อสร้างด้านช่าง
โยธา การวางโครงการก่อสร้าง ใน
งานด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษา
แนะน า หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงาน
ด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

1. งานส ารวจและออกแบบ 25 ไม่มีแผนการ
ปฏิบัติงานและ

ไม่มีการ
ตรวจสอบ 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 1-2 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 3 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 4 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบมกกว่า
สัปดาห์ละ 4 ครั้ง 

2. งานก่อสร้าง 25 ไม่มีแผนการ
ปฏิบัติงานและ

ไม่มีการ
ตรวจสอบ 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 1-2 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 3 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 4 

ครั้ง 

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบมกกว่า
สัปดาห์ละ 4 ครั้ง 

3. งานโครงการ 25 ไม่มีแผนการ
ปฏิบัติงานและ

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ

มีการวางแผน
ปฏิบัติงานและ



 ไม่มีการ
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 1-2 

ครั้ง 

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 3 

ครั้ง 

ตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 4 

ครั้ง 

ตรวจสอบมกกว่า
สัปดาห์ละ 4 ครั้ง 

4.การให้ความร่วมมือ ในการด าเนิน
กิจกรรม และงานอ่ืน ที่ผู้บังคับบญัชา
มอบหมาย 

25 ไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานได้เลย 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายได้
แต่ไม่ครบถ้วน 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนแต่ลา่ช้า

กว่าก าหนด 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนและ

ทันเวลา 

ช่วยเหลือปฏิบตัิงาน
ตามที่ได้รับ

มอบหมายได้
ครบถ้วนและเร็วกว่า

ก าหนด 
 
 
 
 
 

 แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 
นางสาวจินตนา  ปักครึก   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

หน้าที่/ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก%) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

1. งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
เอกสาร งานช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายอ านวยการ งานรัฐ
พิธี งานประเพณี และงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ประสิทธิภาพในการจัดการ
ด้านการศึกษา 

20 เอกสารมีการพิมพ์ 
ผิด, ตกหล่น ต้อง
ให้แกไ้ขท้ังฉบับ 
งานล่าช้ากว่า

ก าหนด 

เอกสารพิมพ์ผิด, 
ตกหล่น ต้องแก้ไข
เล็กน้อย งานล่าช้า
บ้างเป็นบางครั้ง 

เอกสารพิมพ์ผิด, 
ตกหล่น ต้องแก้ไข
เล็กน้อย งานเสร็จ
ทันตามก าหนด 

เอกสารถูกต้องไม่
มีการแก้ไขงาน
เสร็จทันตาม

ก าหนด 

เอกสารถูกต้องไม่มี
การแก้ไขงานเสร็จ

ก่อนก าหนด 

2. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
เอกสารและธุรการ 

20 ไม่มรีะบบการ
จัดเก็บเอกสาร ท า
ให้เอกสารสูญหาย 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แตไ่มไ่ด้
แยกหมวดหมู่

ชัดเจน 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แยก

หมวกหมู่ ชัดเจน
แต่ไมเ่รียงอดตี-

ปัจจุบัน 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แยก

หมวดหมู่ชัดเจน 
เรียงล าดับอดีต – 
ปัจจุบันได้ถูกต้อง 

มีการจัดเก็บเอกสาร 
แยกหมวดหมู่ชัดเจน 
เรียงล าดับอดีต – 
ปัจจุบันได้ถูกต้อง
และรูปแบบการ

จัดเก็บความ
สวยงามเป็นระเบยีบ 



3.ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และประชาสัมพันธ์  

20 ไม่มีการเตรียม
ความพร้อมด้าน
กิจกรรม/ลักษณะ

ท่าทาง/การ
ประชาสมัพันธ์   

มีการเตรียมความ
พร้อมด้าน

กิจกรรม/ลักษณะ
ท่าทาง/การ

ประชาสมัพันธ์  
แต่ไม่ครบถ้วน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

มีการเตรียมความ
พร้อมด้าน
กิจกรรม/ลักษณะ
ท่าทาง/การ
ประชาสมัพันธ์  
ครบถ้วนตามที่
ได้รับมอบหมาย
แต่ไม่ทันตาม
ก าหนด 

มีการเตรียมความ
พร้อมด้าน

กิจกรรม/ลักษณะ
ท่าทาง/การ

ประชาสมัพันธ์  
อย่างครบถ้วนและ
ทันตามก าหนด 

มีการเตรียมความ
พร้อมด้านกิจกรรม/
ลักษณะท่าทาง/การ

ประชาสมัพันธ์  
ครบถ้วนและเร็วกว่า

ก าหนด 

4.ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับการร้อง
ขอ หรือได้รับมอบหมาย 
นอกเหนือจากงานในหน้าที่ 

20 ไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานได้เลย 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายได้
แต่ไม่ครบถ้วน 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนแต่ลา่ช้า

กว่าก าหนด 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนและ

ทันเวลา 

ช่วยเหลือปฏิบตัิงาน
ตามที่ได้รับ

มอบหมายได้
ครบถ้วนและเร็วกว่า

ก าหนด 
2. งานระบบสารสนเทศ  เทคโนโลยี 
และการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และ
กิจกรรม ผ่านระบบ INTERNET และ
งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ 

20 ไม่มีการปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสาร
องค์กรที่เป็น
ปัจจุบันในสื่อ 

Internet และสื่อ
เช่น ป้าย

ประชาสมัพันธ์ 

มีการปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสาร
องค์กรที่เป็น
ปัจจุบันในสื่อ 
Internet และ

ป้าย
ประชาสมัพันธ์ 1 

ครั้ง/เดือน 

มีการปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสาร
องค์กรที่เป็น
ปัจจุบันในสื่อ 
Internet และ

ป้าย
ประชาสมัพันธ์  2 

ครั้ง/เดือน 

มีการปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสาร
องค์กรที่เป็น
ปัจจุบันในสื่อ 
Internet และ

ป้าย
ประชาสมัพันธ์ 3 

ครั้ง/เดือน 

มีการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารองค์กรที่
เป็นปัจจุบันในสื่อ 
Internet และปา้ย
ประชาสมัพันธ์ ทุก

สัปดาห ์

 
แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 

นางอัสณีย์วัณญ์  กว้างเคน   ต าแหน่งผู้ช่วยบุคลากร 

หน้าที่/ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก%) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

1. งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
เอกสาร งานช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายอ านวยการ งานรัฐ

1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 
 

20 เอกสารมีการพิมพ์ 
ผิด, ตกหล่น ต้อง
ให้แก้ไขทั้งฉบับ 
งานล่าช้ากว่า

เอกสารพิมพ์ผิด, 
ตกหล่น ต้องแก้ไข
เล็กน้อย งานล่าช้า
บ้างเป็นบางครั้ง 

เอกสารพิมพ์ผิด, 
ตกหล่น ต้องแก้ไข
เล็กน้อย งานเสร็จ
ทันตามก าหนด 

เอกสารถูกต้องไม่
มีการแก้ไขงาน
เสร็จทันตาม

ก าหนด 

เอกสารถูกต้องไม่มี
การแก้ไขงานเสร็จ

ก่อนก าหนด 



พิธี งานประเพณี และงานอื่นๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ก าหนด 
2. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสาร 
 

20 ไม่มรีะบบการ
จัดเก็บเอกสาร ท า
ให้เอกสารสูญหาย 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แตไ่มไ่ด้
แยกหมวดหมู่

ชัดเจน 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แยก

หมวกหมู่ ชัดเจน
แต่ไมเ่รียงอดตี-

ปัจจุบัน 

มีการจัดเก็บ
เอกสาร แยก

หมวดหมู่ชัดเจน 
เรียงล าดับอดีต – 
ปัจจุบันได้ถูกต้อง 

มีการจัดเก็บเอกสาร 
แยกหมวดหมู่ชัดเจน 
เรียงล าดับอดีต – 
ปัจจุบันได้ถูกต้อง
และรูปแบบการ

จัดเก็บความ
สวยงามเป็นระเบยีบ 

3.ประสิทธิภาพในการช่วยงานจัด
ฝึกอบรม 
 

20 ไม่มีการเตรียม
ความพร้อมวัสดุ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
การฝึกอบรม/

กิจกรรม 

มีการเตรียมความ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์

เกี่ยวกับการ
ฝึกอบรม/กิจกรรม 

แต่ไม่ครบถ้วน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

มีการเตรียมความ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
การฝึกอบรมได้
อย่างครบถ้วน
ตามที่ได้รับ
มอบหมายแต่ไม่
ทันตามก าหนด 

มีการเตรียมความ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
ได้อย่างครบถ้วน

และทันตาม
ก าหนด 

มีการเตรียมความ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
ได้อย่างครบถ้วน

และเร็วกว่าก าหนด 

4.ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับการร้องขอ 
หรือไดร้ับมอบหมาย นอกเหนือจาก
งานในหน้าท่ี 
 

20 ไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานได้เลย 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายได้
แต่ไม่ครบถ้วน 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนแต่ลา่ช้า

กว่าก าหนด 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนและ

ทันเวลา 

ช่วยเหลือปฏิบตัิงาน
ตามที่ได้รับ

มอบหมายได้
ครบถ้วนและเร็วกว่า

ก าหนด 
2. งานระบบสารสนเทศ  เทคโนโลยี 
และการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และ
กิจกรรม ผ่านระบบ INTERNET และ
งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ 

20 ไม่มีการปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสาร
องค์กรที่เป็น
ปัจจุบันในสื่อ 

Internet และสื่อ
เช่น ป้าย

ประชาสมัพันธ์ 

มีการปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสาร
องค์กรที่เป็น
ปัจจุบันในสื่อ 
Internet และ

ป้าย
ประชาสมัพันธ์ 1 

ครั้ง/เดือน 

มีการปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสาร
องค์กรที่เป็น
ปัจจุบันในสื่อ 
Internet และ

ป้าย
ประชาสมัพันธ์  2 

ครั้ง/เดือน 

มีการปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสาร
องค์กรที่เป็น
ปัจจุบันในสื่อ 
Internet และ

ป้าย
ประชาสมัพันธ์  3 

ครั้ง/เดือน 

มีการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารองค์กรที่
เป็นปัจจุบันในสื่อ 
Internet และปา้ย
ประชาสมัพันธ์ ทุก

สัปดาห ์

 

แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 
นางฉวีวรรณ   เกื้อญาติ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
หน้าที่/ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัด(KPI) ระดับ ระดับค่าเป้าหมาย 



ความส าคัญ 
(น้ าหนัก %) 

1 2 3 4 5 

1.การปฏิบัติงานด้านแพทย์แผน
ไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และ
แพทย์ทางเลือก 

1.ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการนวดไทยให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ 
 

20 การดูแลอุปกรณ์ ไม่อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน    และไม่
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ในงานได ้
 

การดูแลอุปกรณ์ 
ไม่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน    
สามารถแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคใน
งานได้เล็กน้อย 
 

การดูแลอุปกรณ์ 
อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน    สามารถ
แก้ไขปัญหา
อุปสรรคในงานได้
ปานกลาง 
 

การดูแลอุปกรณ์ 
อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน    สามารถ
แก้ไขปัญหา
อุปสรรคในงานได้
ระดับด ี
 

การดูแลอุปกรณ์ อยู่
ในสภาพพร้อมใช้
งาน    สามารถ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในงานได้ระดับดีมาก 
และสามารถให้
ค าแนะน า  เป็นท่ี
ปรึกษาผู้มาใช้
บริการได ้
 

 ๒.ช่วยแพทย์แผนไทยตรวจ
วินิจฉัยทางการนวดไทยและ
หัตถการอ่ืนๆ 
 

20 ไม่สามารถช่วยเหลือแพทย์แผน
ไทย และหัตถการอื่น ๆ ได ้

ช่วยแพทย์แผน
ไทยและหัตถการ
อื่น ๆได้เล็กน้อย 

ช่วยแพทย์แผน
ไทยและหัตถการ
อื่น ๆได้ปานกลาง 

ช่วยแพทย์แผน
ไทยและหัตถการ
อื่น ๆได้มาก 

ช่วยแพทย์แผนไทย
และหัตถการอื่น ๆ
ได้มากท่ีสุด และ
สามารถตอบปัญหา
แทนแพทย์แผนไทย
ได้ในกรณีแพทย์แผน
ไทยไมส่ามารถ
ปฏิบัติงานได ้

 ๓.ช่วยแพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการบ าบัดรักษาผู้ป่วย
ด้วยการนวดไทยเพ่ือ
บ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสภาพส่งเสริม
และป้องกันโรค 

20 ไม่สามารถช่วยแพทย์แผนไทย
บ าบัดฟื้นฟูดว้ยการนวดไทย เพื่อ
บ าบัดรักษาฟื้นฟูสภาพส่งเสริมและ
ป้องกันโรค 

สามารถช่วยแพทย์
แผนไทยบ าบัดฟื้นฟู
ด้วยการนวดไทย เพือ่ 
บัดรักษาฟื้นฟูสภาพ
ส่งเสริมและป้องกัน
โรคได้เล็กน้อย 

สามารถช่วยแพทย์
แผนไทยบ าบัดฟื้นฟู
ด้วยการนวดไทย เพือ่
บัดรักษาฟื้นฟูสภาพ
ส่งเสริมและป้องกัน
โรคได้ปานกลาง 

สามารถช่วยแพทย์
แผนไทยบ าบัดฟื้นฟู
ด้วยการนวดไทย เพือ่
บ าบัดรักษาฟื้นฟู
สภาพส่งเสริมและ
ป้องกันโรคได้มาก 

สามารถช่วยแพทย์
แผนไทยบ าบัดฟื้นฟู
ด้วยการนวดไทย เพือ่
บ าบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ
ส่งเสริมและป้องกันโรค
ไดม้ากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีในกรณีแพทย์
แผนไทยไมส่ามารถ
ปฏิบัติงานได ้

 
 



 
 
 
 
 

-ต่อ- 
 
 

หน้าที่/ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก %) 

ระดบัค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

 
๔.ให้ค าแนะน าปรึกษาตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
ร่างกายหลังการให้บริการนวด
ไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
หลักวิชาชีพ 

20 ไม่สามารถให้ค าแนะ 
น า ปรึกษา หรอืตอบ
ปัญหาหลังการ
ให้บริการได้ 

สามารถให้ค าแนะน า 
ปรึกษา หรือตอบ
ปัญหาหลังการ
ให้บริการได้เล็กน้อย 

สามารถให้ค าแนะน า 
ปรึกษา หรือตอบ
ปัญหาหลังการ
ให้บริการได้ปานกลาง 

สามารถให้ค าแนะน า 
ปรึกษา หรือตอบ
ปัญหาหลังการ
ให้บริการได้ดี 

สามารถให้ค าแนะน า 
ปรึกษา หรือตอบปัญหา
หลังการให้บริการได้ดี
มากและสามารถเป็น
วิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกบัด้านการนวดแผน
ไทยกับบุคคลอื่น ๆ ได ้

5.ประสิทธิภาพในการให้ความ
เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมและ
ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของ
อบต. 

20 ไม่ให้ความร่วมมือเลย 
(เฉลี่ย 0 ครั้ง) 

ให้ความร่วมมือ 
น้อยมาก 
(เฉลี่ย 1-2 ครั้ง) 

ให้ความร่วมมือ 
พอประมาณ 
(เฉลี่ย 2-3 ครั้ง) 

ให้ความร่วมมือ 
(เฉลี่ย 3-5 ครั้ง) 

ให้ความร่วมมือทกุครั้งทุก
งาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 

1. นายสมเกียรติ  จิตติราช  ต าแหน่ง  พนักงาบขับรถขยะ 

หน้าที่/ภารกิจ/งานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก%) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

๑. งานประจ า
รถยนต์ส่วนราชการ  
งานจัดเก็บขยะ ดูแล
และบ ารุงรักษา
รถยนต์และงานอื่นๆ 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1. จ านวนครั้งในการเสนอ
บันทึกการใช้รถ (แบบ 3 – 
แบบ 4)   ต่อผู้บังคับบัญชา 

15 ไม่เสนอบันทึกการ
ใช้รถ/เสนอแตไ่ม่
แสดงรายละเอียด
การให้บริการ/การ
ใช้รถ 

เสนอบันทึกการให้รถ 
1ครั้ง / เดือน แสดง
รายระเอียดการ
ให้บริการ / ใช้รถแต่
ไม่สมบูรณ ์

เสนอบันทึกการใช้รถ 
2 ครั้ง / เดือน แสดง
รายละเอียดการ
ให้บริการ / การใช้รถ
ครบถ้วนสมบรูณ ์
( ใคร/ที่ไหน/เรื่อง
อะไร ) 

เสนอบันทึกการใช้รถ 3 ครั้ง 
/ เดือน แสดงรายละเอียด
การให้บริการ / การใช้รถ
ครบถ้วนสมบรูณ ์
( ใคร/ที่ไหน/เรื่องอะไร ) 

เสนอบันทึกการใช้รถ  
4 ครั้ง / เดือน แสดง
รายละเอียดการให้บริการ / 
การใช้รถครบถ้วนสมบูรณ ์
( ใคร/ที่ไหน/เรื่องอะไร ) 

2. การดูแล บ ารุงรักษา
สภาพรถ  ให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน 
 

20 ไม่เคยเสนอ
ตรวจเช็คสภาพรถ
เลย 

มีการตรวจเช็คสภาพ
รถบ้าง น ารถไปตรวจ
สภาพไม่ตรงเวลาโดย
ไม่มเีหตสุมควร 

มีการตรวจเช็คสภาพ
เบื้องต้นก่อนใช้งาน
สม่ าเสมอแต่น ารถไป
ตรวจสภาพไม่ตรง
เวลาโดยไม่มีเหตุ
สมควร 

มีการตรวจเช็คสภาพ
เบื้องต้นก่อนใช้งาน
สม่ าเสมอ น ารถไปตรวจ
สภาพตามก าหนด เมื่อได้
รับค าชี้แนะของ
ผู้บังคับบัญชา 

มีการตรวจเช็คสภาพเบื้องต้น
ก่อนใช้งานสม่ าเสมอ 
เสนอแนะให้น ารถไปตรวจ
สภาพเมื่อครบตามก าหนด 
โดยไม่ต้องรอค าช้ีแนะของ
ผู้บังคับบัญชา 

3.การวางแผนการใช้รถ
ล่วงหน้า 

15 ไม่ ลงตารางเวลา
การใช้รถและไม่แจ้ง

ลงตารางเวลาการใช้
รถและแจ้งใหส้่วน

ลงตารางเวลาการใช้
รถสม่ าเสมอแต่ไม่แจ้ง

ลงตารางเวลาการใช้รถ
สม่ าเสมอ แต่แจ้งส่วน

ลงตารางเวลาการใหร้ถ
สม่ าเสมอและแจ้งส่วนราชการ



 ให้ส่วนราชการ
ทราบ 

ราชการทราบ เป็น
บางครั้ง 

ส่วนราชการทราบ ราชการ เป็นบางครั้ง ทราบทุกครั้ง 

4.การใช้รถด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เกิดอุบัตเิหต ุ
 

20 เกิดอุบัติเหตุอัน
เนืองมาจากความ
ประมาทอย่าง
ร้ายแรงของ
เจ้าหน้าท่ี 

เกิดอุบัติเหตุอันเนือง
จากความประมาท/
เหตุสดุวิสยั และไม่
รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

เกิดอุบัติเหตุอันเนือง
จากความประมาท/
เหตุสดุวิสยั และ
รายงานตามแบบฯให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

เกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจาก
ความประมาทของคู่กรณี
และรายงานตามแบบ ฯให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ไม่เกดิอุบัติเหตุเลย 

 

5. ผลคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการให้บริการของ
พนักงานขับรถ 

30 ได้ระดับความพึง
พอใจ                
1 - 3 คะแนน 

ได้ระดับความพึงพอใจ  
4 - 6 คะแนน 

ได้ระดับความพึงพอใจ  
7 - 9 คะแนน 

ได้ระดับความพึงพอใจ    
10 - 12 คะแนน 

ได้ระดับความพึงพอใจ      
13 - 15 คะแนน 

 
 

แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 
1. นางยอดรุ่ง  ศรีทะนนท์  ต าแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ (สอ.) 

หน้าที่/ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก %) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

๑.ให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี สาธารณสุข  
ซักประวัติคนป่วย  เขียนประวัติคนป่วย 
บันทึกข้อมูลการรักษาและงานอ่ืน ๆ ท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 

 

๑. ประสิทธิภาพในการบันทึก
ข้อมูลการมารับบริการของ
ประชาชน 

๒5 ไม่มีการบันทึก
ข้อมูลผู้มารับ

บริการ 

มีการบันทึกข้อมูล
ผู้มารบับริการ
สัปดาหล์ะ 1-2 

ครั้ง 

มีการบันทึกข้อมูล
ผู้มารบับริการ

ทราบสัปดาห์ละ 
3 ครั้ง 

มีการบันทึกข้อมูล
ผู้มารบับริการละ 

4 ครั้ง 

มีการบันทึกข้อมูลผู้
มารับบริการสัปดาห์

ละ 5 ครั้ง 

๒. ประสิทธิภาพในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลผู้มารับ
บริการ 

๒5 ไม่มีการเก็บรักษา
ความปลอดภัย
ข้อมูลผู้มารับ

บริการ 

มีการเก็บรักษา
ความปลอดภัย
ข้อมูลผู้มารับ
บริการพอใช้ 

มีการเก็บรักษา
ความปลอดภัย
ข้อมูลผู้มารับ
บริการในปาน

กลาง 

มีการเก็บรักษา
ความปลอดภัย
ข้อมูลผู้มารับ

บริการในระดับด ี

มีการเก็บรักษา
ความปลอดภัย

ข้อมูลผู้มารับบริการ
ในระดับดมีาก 

๓. การประชาสัมพันธ์และการ
ต้อนรับประชาชนผู้มาใช้บริการ 

25 ไม่มีแผนและ
มาตรฐานในการ
ประชาสมัพันธ์
และการต้อนรับ  

มีแผนแตไ่ม่มี
มาตรฐานการ
ประชาสมัพันธ์
และการต้อนรับ 

มีแผนและ
มาตรฐานการ
ประชาสมัพันธ์
และการต้อนรับ 

มีแผนและ
มาตรฐานการ
ประชาสมัพันธ์
และการต้อนรับ

มีแผนและมาตรฐาน
การประชาสัมพันธ์
และการต้อนรับและ

รายงานให้



แต่ไม่รายงานให้
ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

ผู้บังคับบัญชาทราบ
จ านวนในแต่ละวัน 

 

๔. การให้ความร่วมมือในงาน
นอกเหนือจากหน้าที่และงานอ่ืน
ที่ได้รับมอบหมาย 

๒5 ไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานได้เลย 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายได้
แต่ไม่ครบถ้วน 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนแต่ลา่ช้า
กว่าก าหนด 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนและ
ทันเวลา 

ช่วยเหลือปฏิบตัิงาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้
ครบถ้วนและรวดเร็ว
กว่าก าหนด 

 
 
 
 
 
 

แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 
1. นางภูนสี  เก่งกล้า  ต าแหน่ง  ภารโรง 

หน้าที่/ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก %) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

๑.งานท าความสะอาดส านักงาน
ห้องน้ าห้องประชุม การจัดการขยะ
และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

๑. ประสิทธิภาพในการท าความ
สะอาดอาคารส านักงาน  

๒๐ ท าความสะอาดห้อง
ท างานทางเดิน โต๊ะ
ท างาน ตู้เก็บ
เอกสารโต๊ะคอม 
พิวเตอร์ อย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านั้น 

ท าความสะอาด
เฉพาะห้องท างาน
หรือทางเดินแตไ่ม่
ท าความสะอาด 
โต๊ะท างาน  ตู้เก็บ
เอกสาร  โต๊ะคอม 
พิวเตอร ์

ท าความสะอาด
เฉพาะห้องท างาน
และทางเดินแต่ไม่
ท าความสะอาดโตะ๊
ท างาน ตู้เก็บ
เอกสาร โต๊ะคอม 
พิวเตอร ์

ท าความสะอาดห้อง
ท างานหรือทางเดิน
โต๊ะท างาน ตู้เก็บ
เอกสาร โต๊ะคอม 
พิวเตอร์ แต่ยังไม่
สะอาด 

ท าความสะอาดห้อง
ท างานทางเดิน โต๊ะ
ท างาน ตู้เก็บเอกสาร 
โต๊ะคอมพิวเตอร์       
ได้อย่างสะอาด
เรียบร้อย 

๒. ประสิทธิภาพในการการท า
ความสะอาดห้องน้ า  

๒๐ ล้างท าความสะอาด
เฉพาะพื้นห้องน้ า 
 อย่างเดียว 

ล้างท าความสะอาด
เฉพาะพื้นห้องน้ า 
อ่างล้างมือแต่ไมล่้าง
หรือท าความสะอาด
กระจก  
 โถสุขภณัฑ ์

ล้างท าความสะอาด
เฉพาะพื้นห้องน้ า 
อ่างล้างมือกระจก 
แต่ไมล่้างหรือท า
ความสะอาดโถ
สุขภณัฑ ์

ล้างท าความสะอาด 
พื้นห้องน้ า อ่างล้าง
มือ กระจกโถสุข 
ภัณฑ์ แตไ่มดู่แลน้ า
ต้นไม้ในห้องน้ า 

ล้างท าความสะอาด 
พื้นห้องน้ า อ่างล้าง
มือ กระจกโถสุข 
ภัณฑ์ และดูแลรดน้ า
ต้นไม้อย่างสม่ าเสมอ 



๓. ประสิทธิภาพในการท าความ
สะอาดห้องประชุม และจัดเตรียม
สถานที่ 

20 ท าความสะอาดห้อง
ประชุมแตไ่ม่เรียบ 
ร้อย 

ท าความสะอาด 
เฉพาะพื้นห้องอย่าง
เดียว  ก่อนมีการใช้
ห้องประชุม 

ท าความสะอาดทั้ง
พื้นห้องด้วยไม้กวาด 
โต๊ะและเก้าอ้ี ก่อน
มีการใช้ห้องประชุม 

ท าความสะอาดพื้น
ห้องด้วยไม้กวาด
และเครื่องดูดฝุ่น 
เช็ดโต๊ะ  เก้าอ้ี
ผ้าม่าน  ก่อนมีการ
ใช้ห้องประชุม 

ท าความสะอาดพื้น
ห้องด้วยไม้กวาดและ
เครื่องดูดฝุ่น เช็ดโต๊ะ 
เก้าอี้ผ้าม่าน ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

 
 
 
 

-ต่อ- 
 

หน้าที่/ภารกิจ/งาน
ที่รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด(KPI) 

ระดับ
ความส าคัญ 

(น้ าหนัก 
%) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

 

๔. ประสิทธิภาพใน
การจัดการขยะ 

๒๐ ไม่มีการจัดเก็บขยะภายในส านักงาน มีการจัดเก็บ
ขยะภายใน
ส านักงาน        
ไม่ทุกวันและ
ไม่มีการคัด
แยกขยะและ
ไม่เสร็จทัน
ตามเวลาที่
ก าหนด 

มีการจัดเก็บ
ขยะภายใน
ส านักงาน 
ทุกวันแต่ไม่มี
การคัดแยก
ขยะและไม่
เสร็จทันตาม
เวลา       ท่ี
ก าหนด 

มีการจัดเก็บ
ขยะภายใน
ส านักงาน 
ทุกวันมีการ
แยกขยะที่
ถูกต้องแต่ไม่
เสร็จทันตาม
เวลาที่
ก าหนด 

มีการจัดเก็บ
ขยะภายใน
ส านักงานทุก
วันมีการแยก
ขยะที่ถูกต้อง
และเสร็จทัน
ตามเวลาที่
ก าหนด 

5. ประสิทธิภาพ
ของงานบริการและ
อ านวยความสะดวก 
การร่วมงานรัฐพิธี
การร่วมงาน /
กิจกรรมของอบต. 

๒๐ ไม่มีการบริการ      และอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริหารเจ้าหน้าท่ีและผูต้ิดต่อ
ราชการ 
ไม่ร่วมงานรัฐพิธีและกจิกรรมของเทศบาลและไม่       แจ้งให้ทราบ 

บริการและ
อ านวยความ
สะดวกแกผู่ ้
บริหารแต่ไม่
สนใจ
เจ้าหน้าท่ี
และผูต้ิด 

บริการและ
อ านวยความ
สะดวกแกผู่ ้
บริหาร
เจ้าหน้าท่ี แต่
ไม่สนใจ ผู้
ติดต่อ

บริการและ
อ านวยความ
สะดวกแกผู่ ้
บริหาร
เจ้าหน้าท่ี แต่
ไม่สนใจ ผู้ติด 
ต่อราชการ 

บริการและ
อ านวยความ
สะดวกแกผู่ ้
บริหาร
เจ้าหน้าท่ี 
แต่ไมส่นใจ ผู้
ติดต่อราชการ 



ต่อราชการ 
ไม่ร่วม 
งานรัฐพิธี/
กิจกรรมของ
เทศบาลแต่
แจ้งให้ทราบ 

ราชการ เข้า
ร่วม 
งานรัฐพิธี ๑/
๓ครั้งต่อปี
และเข้าร่วม
กิจกรรมของ
เทศ 
บาลบ้างแต่
ปฎิบัต ิ
งานไม่ค่อย
สมบูรณ ์

เข้าร่วม 
งานรัฐพิธี ๒/
๓ครั้งต่อปี
และเข้าร่วม
กิจกรรมของ
เทศ 
บาลบ้าง 
และท า 
งานตาม
หน้าท่ี 

เข้าร่วมงานรัฐ
พิธีทุกครั้งและ
เข้าร่วม
กิจกรรมของ
เทศ 
บาลทุกงาน 
พร้อม
ปฎิบัติงานใน
หน้าท่ี 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
 

แผนการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง กรณีการต่อสัญญาจ้าง 
1. นายสุริยนต์  กังวลกิจ  ต าแหน่ง ยาม 

 

หน้าที่/ภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัด(KPI) 
ระดับ

ความส าคัญ 
(น้ าหนัก %) 

ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

๑.ดูยามเฝา้สถานท่ีดูแลทรัพยส์ินของทาง
ราชการ และความเรียบร้อยของ อบต.
หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรืองานท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

๑. ประสิทธิภาพในการรักษา
ความปลอดภัยอาคารส านักงาน 

๒5 ไม่มีการวาง
แผนการรักษา
ความปลอดภัย 

มีการวางแผนการ
รักษาความ

ปลอดภัยรายงาน
ผู้บังคับบัญชา

ทราบสัปดาห์ละ 
1-2 ครั้ง 

มีการวางแผนการ
รักษาความ

ปลอดภัยรายงาน
ผู้บังคับบัญชา

ทราบสัปดาห์ละ 
3 ครั้ง 

มีการวางแผนการ
รักษาความ

ปลอดภัยรายงาน
ผู้บังคับบัญชา

ทราบสัปดาห์ละ 
4 ครั้ง 

มีการวางแผนการ
รักษาความปลอดภัย

รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
สัปดาหล์ะ 5 ครั้ง 

๒. ประสิทธิภาพในการรักษา
ความปลอดภัยพัสดุครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินของทางราชการ 

๒5 ไม่มีการวาง
แผนการรักษา
ความปลอดภัย 

มีการวางแผนการ
รักษาความ

ปลอดภัยรายงาน
ผู้บังคับบัญชา

มีการวางแผนการ
รักษาความ

ปลอดภัยรายงาน
ผู้บังคับบัญชา

มีการวางแผนการ
รักษาความ

ปลอดภัยรายงาน
ผู้บังคับบัญชา

มีการวางแผนการ
รักษาความปลอดภัย

รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ



ทราบสัปดาห์ละ 
1-2 ครั้ง 

ทราบสัปดาห์ละ 
3 ครั้ง 

ทราบสัปดาห์ละ 
4 ครั้ง 

สัปดาหล์ะ 5 ครั้ง 

๓. การปิดเปิดอาคารส านักงาน
ตาม แผนและเวลาที่ก าหนด 

25 ไม่มีแผนปิด-เปดิ
อาคารส านักงาน  

ปิด-เปิดตาม
ก าหนดเวลา

สัปดาหล์ะ 1-2 
ครั้ง 

ปิด-เปิดตาม
ก าหนดเวลา

สัปดาหล์ะ 3 ครั้ง 

ปิด-เปิดตาม
ก าหนดเวลา

สัปดาหล์ะ 4 ครั้ง 

ปิด-เปิดตาม
ก าหนดเวลาทุกวัน 

 

๔. การให้ความร่วมมือในงาน
นอกเหนือจากหน้าที่และงานอ่ืน
ที่ได้รับมอบหมาย 

๒5 ไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานได้เลย 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายได้
แต่ไม่ครบถ้วน 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนแต่ลา่ช้า
กว่าก าหนด 

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนและ
ทันเวลา 

ช่วยเหลือปฏิบตัิงาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้
ครบถ้วนและรวดเร็ว
กว่าก าหนด 

 
 
 
 


