
              

              
                    
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองชีล้อม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

------------------------------------------- 
  โดยที่  ก. อบต. จังหวัดตรัง  ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรผลงำนและกำรเลื่อนค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับ
ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองชีล้อม ประกำศ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนจ้ำง ในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมิน
หรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน  
 

  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองชีล้อม จึงประกำศมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำงโดย
พนักงำนจ้ำงซึ่งจะได้รบกำรพิจำรณำเลื่อนค่ำตอบแทนในรอบปีที่แล้วมำจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1)  ได้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของตนด้วยควำมสำมำรถ และด้วยควำมอุตสำหะจนเกิดผลดีหรือ 
ควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรโดยมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไม่ต่ ำกว่ำระดับดี 

(2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศำลพิพำกษำในคดีอำญำให้ 
ลงโทษในควำมผิดที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือควำมผิดที่ท ำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่ของ
ตนซึ่งมิใช่ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

(3) ต้องไม่ขำดรำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(4) ต้องไม่ลำ หรือมำท ำงำนสำยเกินจ ำนวนครั้งที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดเป็น 

หนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค ำนึงถึงลักษณะงำนและสภำพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 
(5) ต้องมีเวลำปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำแปดเดือน โดยมีวันลำในแต่ละครั้งของกำรประเมินผลกำร 

ปฏิบัติงำนตำมข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสำมวัน แต่ไม่รวมถึงวันลำดังต่อไปนี้ 
(ก) ลำอุปสมบท  หรือลำไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย ไม่เกิน 

120 วัน 
(ข) ลำคลอดบุตรไม่เกินเก้ำสิบวัน 
(ค) ลำป่วยซึ่งจ ำเป็นต้องรักษำตัวเป็นเวลำนำนไม่ว่ำครำวเดียวหรือหลำยครำวรวมกัน ไม่เกิน 

หกสิบวันท ำงำน 
(ง) ลำป่วยเพรำะประสบอันตรำยในขณะปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่หรือในขณะเดินทำงไปหรือ 

กลับจำกปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ 
(จ) ลำพักผ่อน 
(ฉ) ลำเข้ำรับกำรตรวจคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร เข้ำรับกำรระดมพลเข้ำรับกำรฝึกวิชำ 

ทหำร เข้ำรับกำรทดลอดควำมพรั่งพร้อม  กำรนับจ ำนวนวันลำไม่เกินยี่สิบสำมวันส ำหรับวันลำกิจส่วนตัว และวันลำ
ป่วยให้นับเฉพำะวันท ำงำน 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป ให้ประเมินจำก 
ผลงำนและคุณลักษณะในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน โดยก ำหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80     

 
/(1) กำรประเมิน... 
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(1) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนให้พิจำรณำจำกองค์ประกอบ ดังนี้ 
(ก) ปริมำณผลงำน 
(ข) คุณภำพผลงำน 
(ค) ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ 
(ง) กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 

(2)  กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดสมรรถนะที่ 
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของงำน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ 
แล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในกำรปฏิบัติงำนจริงของพนักงำนจ้ำงเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรม
บ่งชี้ที่ก ำหนด โดยให้น ำสมรรถนะของพนักงำนส่วนต ำบลที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด มำใช้
ส ำหรับกำรประเมินพนักงำนจ้ำงโดยอนุโลม ดังนี้ 
  พนักงำนจ้ำงทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก ำหนดระดับสมรรถนะที่คำดหวัง/
ต้องกำร ในระดับ 1 
  พนักงำนตำมภำรกิจ ไม่รวมถึงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจส ำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 
5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ ำสำยงำนอย่ำงน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับพนักงำนส่วนต ำบลในลักษณะงำน
เดียวกัน โดยก ำหนดระดับสมรรถนะท่ีคำดหวัง/ต้องกำร ในระดับปฏิบัติงำน หรือระดับปฏิบัติกำรแล้วแต่กรณี 
  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจส ำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดยก ำหนดระดับ
สมรรถนะที่คำดหวัง/ต้องกำร ในระดับ 2 
  พนักงำนจ้ำงผู้เชี่ยวชำญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้ำน และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 3 
สมรรถนะ ได้แก่ ควำมเข้ำใจพ้ืนที่และกำรเมืองท้องถิ่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สร้ำงสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น โดย
ก ำหนดระดับสมรรถนะท่ีคำดหวัง/ต้องกำร  ในระดับ 3 
  ในแต่ละรอบกำรประเมิน ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำผลคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนจ้ำงมำจัดกลุ่มตำมผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง โดยก ำหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับผลกำรประเมิน ดังนี้ 
  ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100      คะแนน 
  ดีมำก ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95   คะแนน 
  ดี ตั้งแต่ร้อยละ  75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน 
  พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
  ปรับปรุง น้อยกว่ำร้อยละ 65   คะแนน 
   

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลอำจพิจำรณำใช้ตำมแบบแนบท้ำยประกำศนี้ หรืออำจปรับใช้ตำมควำมเหมำะสมของลักษณะงำนและวิธีที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลือกใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงก็ได้ส ำหรับพนักงำนจ้ำง
ผู้เชี่ยวชำญให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดขึ้นได้เองหรือปรับใช้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ กรประเมินดังกล่ำวต้อง
ครอบคลุมงำน/ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย ควำมส ำเร็จของงำนตำมท่ีก ำหนดไว้  
 

                               ประกำศ   ณ  วันที่ 2  เดือนตุลำคม พ.ศ.2563 
 

 

 
                  (นำยอดิศักดิ์  สองเมือง) 

                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองชีล้อม 
 



 
              
                    
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองชีล้อม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนต าบล 

------------------------------------------- 
 

  โดยที่  ก. อบต. จังหวัดตรัง  ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของ พนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2558 ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองชีล้อม ประกำศ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบ กำร
ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 
 

  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองชีล้อม จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล ส ำหรับรอบกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 (1 ตุลำคม 
2562 – 31 มีนำคม 2563) ดังนี้ 

1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน 
 (Perfomamce  Management) โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำน 
คุณภำพของงำน ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 

1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะ 
หลักสมรรถนะประจ ำผู้บริหำร และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 

2.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ 
สมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ก ำหนด ได้แก่ 

2.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับกำร 
ประเมิน เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติงำน และค่ำเป้ำหมำย 

2.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ใน 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก  5 ด้ำน สมรรถนะประจ ำสำยงำน  3  ด้ำน  และ
สมรรถนะประจ ำบริหำร  4  ด้ำน     

3. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
คลองชีล้อม ให้จัดกลุ่มคะแนนผลกำรประเมิน เป็น  5  ระดับ ได้แก่ ดีเด่น  ดีมำก  ดี   พอใช้  และต้องปรับปรุง  โดย
มีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตำมท่ี ก. อบต. ก ำหนดโดยอนุโลม 

4. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
ตำมท่ี ก.อบต. ก ำหนดโดยอนุโลม 
                                ประกำศ   ณ  วันที่  2 เดือน ตุลำคม  พ.ศ.2563 
 

 

 
                        (นำยอดิศักดิ์  สองเมือง) 

                          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองชีล้อม 
 


