
 
 
 

 
 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัออก 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานจา้ง 
........................................................................ 

  โดยท่ี ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบก าหนด เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัพนักงานจา้ง (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 8 
ธนัวาคม 2559 โดยแกไ้ขการประเมินผลการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารผลงานและการเล่ือนค่าตอบแทน
ของพนกังานจา้งใหมี้ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจและอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ดงันั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัออก  จึงประกาศการประเมินผลการ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารผลงานและการเล่ือนค่าตอบแทนของพนกังานจา้ง ส ำหรับรอบกำรประเมิน
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565  ดงัน้ี 

ขอ้ 1 ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าค  าสั่งเล่ือนค่าตอบแทนของพนกังานจา้งตามการ
ประเมินผลการปฏิบติังานในขอ้ 29 ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช 
เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัพนกังานจา้ง (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557  โดยพนกังานจา้งซ่ึงจะไดรั้บการ
พิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนในรอบปีท่ีแลว้มาจะตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีของตนดว้ยความสามารถ และดว้ยความอุตสาหะจน
เกิดผลดีหรือความกา้วหนา้แก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบติังานไม่ต ่ากวา่ระดบัดี 

(2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในความผดิท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  หรือความผดิท่ีท าใหเ้ส่ือมเสีย
เกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีของตนซ่ึงมิใช่ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(3) ตอ้งไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
(4) ตอ้งไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนคร้ังท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ก าหนดเป็นหนังสือไวก่้อนแลว้  โดยค านึงถึงลกัษณะงานและสภาพทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ งของแต่ละส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

(5) ตอ้งมีเวลาปฏิบติังานไม่นอ้ยกว่าแปดเดือน  โดยมีวนัลาในแต่ละคร้ังของการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ตามขอ้ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวนั ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัพนกังานจา้ง (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557  แต่ไม่
รวมถึงวนัลาดงัต่อไปน้ี 

    (ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพธีิฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียไม่เกิน 120 วนั 

    (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเกา้สิบวนั 



    (ค) ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกนั  ไม่เกินหกสิบวนัท าการ 

    (ง) ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติังานตามหน้าท่ีหรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 

    (จ) ลาพกัผอ่น 
          / ฉ) ลาเขา้รับ…  
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       (ฉ) ลาเขา้รับการตรวจคดัเลือกเขา้รับราชการทหาร  เขา้รับการระดมพล  เขา้รับ
การฝึกวิชาทหาร  เขา้รับการทดลองความพร่ังพร้อม 

การนับจ านวนวนัลาไม่เกินยี่สิบสามวนั  ส าหรับวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วยให้นับ
เฉพาะวนัท าการ 

ทั้งน้ี  ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทน
พนกังานจา้ง  เพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกบัการเล่ือนค่าตอบแทนของพนกังานจา้งท่ีผา่น
การประเมินผลการปฏิบติังานไม่ต ่ากว่าระดบัดี  ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  และหวัหนา้ส่วนราชการ
หรือรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  เป็นกรรมการ  ในกรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
มีพนกังานจา้งปฏิบติังานตามสัญญาจา้งในสถานศึกษา  โดยไม่รวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้แต่งตั้งผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไม่นอ้ยกว่า 1 คน  เป็นกรรมการดว้ย  และให้พนกังานส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบงานการเจา้หนา้ท่ี
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 

แบบประเมินการเล่ือนค่าตอบแทนพนกังานจา้งใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกังาน ก.อบต.ก าหนด 
  ขอ้ 2 การประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานตามภารกิจและพนักงานจา้งทัว่ไปให้
ประเมิน          จากผลงานและคุณลกัษณะในการปฏิบติังานของพนกังานจา้งผูน้ั้น  โดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ
ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบติังาน  โดยก าหนดใหมี้สดัส่วนของผลสมัฤทธ์ิของงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
80 
   (1) การประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน  ใหพ้ิจารณาจากองคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
        (ก) ปริมาณผลงาน 
        (ฃ) คุณภาพผลงาน 
        (ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
        (ง) การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
   (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังาน  ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด
สมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของงาน  และระบุพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีพึงประสงค์
ของแต่ละสมรรถนะ แล้วให้ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้าง
เปรียบเทียบกบัสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีก าหนด  โดยให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลท่ี
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบลก าหนด  มาใชส้ าหรับการประเมินพนกังานจา้งโดยอนุโลม  ดงัน้ี 



  พนกังานจา้งทัว่ไป  ใหป้ระเมินสมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ  โดยก าหนดระดบัสมรรถนะท่ี
คาดหวงั/ตอ้งการ  ในระดบั 1 
  พนกังานจา้งตามภารกิจ  ไม่รวมถึงพนกังานจา้งตามภารกิจส าหรับผูมี้ทกัษะ  ให้ประเมิน
สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ  และสมรรถนะประจ าสายงานอยา่งนอ้ย 3 สมรรถนะ  เช่นเดียวกนักบัพนกังาน
ส่วนต าบลในลกัษณะงานเดียวกนั  โดยก าหนดระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงั / ตอ้งการ  ในระดบัปฏิบติังาน
หรือระดบัปฏิบติัการแลว้แต่กรณี 
  พนักงานจา้งตามภารกิจส าหรับผูมี้ทกัษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ  โดย
ก าหนดระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงั/ตอ้งการ ในระดบั 2 
  พนกังานจา้งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ ใหป้ระเมินสมรรถนะหลกั 5 ดา้น  และสมรรถนะประจ าสาย
งาน 3 สมรรถนะ  ได้แก่  ความเขา้ใจพื้นท่ีและการเมืองทอ้งถ่ิน  ความคิดสร้างสรรค์  สร้างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ทอ้งถ่ิน  โดยก าหนดระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงั/ตอ้งการ ในระดบั 3 
  ในแต่ละรอบการประเมิน  ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานจา้งมาจดักลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดบั  คือ ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช ้ ปรับปรุงโดย
ก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดบัผลการประเมิน  ดงัน้ี 
          / ดีเด่น… 
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  ดีเด่น  ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง  100   คะแนน 
  ดีมาก  ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95  คะแนน 
  ดี  ตั้งแต่ร้อยละ   75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85  คะแนน 
  พอใช ้ ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75  คะแนน 
  ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ 65   คะแนน 
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาใชต้ามแบบแนบทา้ยประกาศน้ี  หรืออาจปรับใชต้ามความเหมาะสม
ของลกัษณะงานและวิธีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเลือกใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน
จา้งก็ได ้ ส าหรับพนักงานจา้งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดข้ึนไดเ้องหรือปรับใช้
ตามความเหมาะสม  ทั้งน้ี  การประเมินดงักล่าวตอ้งครอบคลุมงาน/ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย  ความส าเร็จ
ของงาน  ผลผลิตท่ีคาดหวงัจากการปฏิบติังาน  ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน  และพฤติกรรมการปฏิบติังาน
ตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง 
   (3) การประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจา้ง
ทัว่ไปใหด้ าเนินการตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 
       (ก) ช่วงเร่ิมรอบการประเมิน  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป้าหมาย
ผลส าเร็จของงานในภาพรวมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมอบหมายให้พนกังานจา้งปฏิบติั  จากนั้นให้
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ซ่ึงเป็นผูป้ระเมิน และพนกังานจา้งแต่ละคนร่วมกนัวางแผนการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายและ/หรือความส าเร็จของงานซ่ึงพนักงานจา้งผูน้ั้นตอ้งรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น  โดย



ก าหนดดชันีช้ีวดัหรือหลกัฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงานเป็นเป็นรูปธรรม  รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการ
ท างานท่ีคาดหวงัตาม (2) ดว้ย 
       (ข) ในระหวา่งรอบการประเมินใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นตน้ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินติดตาม
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานตามแผนการปฏิบติังานตาม (ก) รวมทั้งคอยให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือใน
การแกไ้ขในการปฏิบติังาน เพื่อใหพ้นกังานจา้งสามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงานท่ี
ก าหนด 
       (ค) เม่ือครอบรอบการประเมิน  ให้ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินและ
ส่วนราชการตน้สงักดัพนกังานจา้งด าเนินการ  ดงัน้ี 
    (1) ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานจา้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด 
    (2) จัดส่งบัญชีรายช่ือให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดท าบัญชีรายช่ือ
พนกังานจา้งตามล าดบัคะแนนผลการประเมิน 
    (3) ส่วนราชการเสนอบญัชีรายช่ือพนกังานจา้งตามล าดบัคะแนนผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบติังาน  พิจารณามาตรฐาน  ความโปร่งใสและ
เป็นธรรมของการประเมิน  ก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อน าไปใชใ้น
การเล่ือนอตัราค่าตอบแทน 
  ขอ้ 3 ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองประเมินผลการ
ปฏิบติังานประกอบดว้ย 
    (1) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นประธานกรรมการ 
    (2) หวัหนา้ส่วนราชการ  หรือรองปลดั อบต.ไม่นอ้ยกวา่ 2 คน เป็นกรรมการ 
    (3) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็น
เลขานุการ 
          / คณะกรรมการ… 
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  คณะกรรมการกลัน่กรองประเมินผลการปฏิบติังานมีหนา้ท่ีในการกลัน่กรองการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน  เพื่อท าหนา้ท่ีกลัน่กรองประเมินผลการปฏิบติังาน  และพิจารณาเสนอความเห็น
เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมจากการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูป้ระเมินในการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  ก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ.2564  เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี  30 กนัยายน พ.ศ.2564 

บุญโชค  ข าปราง 
(นายบุญโชค  ข  าปราง) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัออก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเล่ือนค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 
คร้ังท่ี (1 เมษายน 2564) 


