
 
 

ส าเนาค 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 
 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์จ านวนครั้งการลา และการมาท างานสายของพนักงานส่วนต าบล และพนักงาน

ครูเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
.............................................................. 

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลลงวันที่ 6 ธันวาคม  2545 (และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.2558 ) ข้อ 205(7) ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายก าหนดจ านวนครั้งการลาหรือการมาท างานสายของพนักงานส่วนต าบล ที่จะไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นหนังสือไว้ก่อน โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้พิจารณาแล้วเห็นว่า การวางหลักเกณฑ์จ านวนครั้งการลาหรือการมา
ท างานสายที่จะไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น จึงได้วางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1.1  เป็นพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต ้

       1.2  พนักงานส่วนต าบล  จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลลง
วันที่ 6 ธันวาคม 2545 (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงวันที่ พ.ศ.2558)  
 

2. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการเลื่อนเงินเดือนสองขั้นทั้งปี (2.0 ขั้น) 
  2.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างดียิ่งและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น 
      2.2 มีวันลาป่วย  ลากิจ  ทั้งปีรวมกันไม่เกิน  10  วัน แต่ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่ลา
เกินจ านวนวันที่ก าหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนสองขั้นได้ 
  2.3 มาท างานสายไม่เกิน 5 ครั้ง 
  2.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

 3.  คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่งทั้งป ี(1.5 ขั้น) 
  3.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ในระดับดี 
  3.2 มีวันลาป่วย ลากิจ ทั้งปีรวมกันไม่เกิน   15 วัน  แต่ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่
ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีอาจพิจารณาผ่อนผัน  ให้เลื่อนขั้นหนึ่งขั้นครึ่งได้ 
  3.3 มาท างานสายไม่เกิน 10 ครั้ง 
  3.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 



 
-2- 

 

 4. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นทั้งป ี(1.0 ขัน้) 
  4.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ในระดับดี  
  4.2 มีวันลาป่วย ลากิจ   ทั้งปีรวมกันไม่เกิน   20 วัน แต่ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่
ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีอาจพิจารณาผ่อนผัน ให้เลื่อนขั้นหนึ่งขั้นครึ่งได้ 
  4.3 มาท างานสายไม่เกิน 15 ครั้ง 
  4.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

  5. หลักเกณฑ์ทีอ่าจพิจาณาให้ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 5.1 การลาบ่อยครั้ง 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  หากลา  ป่วย  ลากิจ  เกิน 20  วัน  ต่อหนึ่งรอบ
การประเมิน ถือว่าลาบ่อยครั้ง  อาจพิจาณาให้ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้   
 5.2 การมาท างานสายต่อเนื่อง 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  ต้องมาปฏิบัติราชการ ไม่เกินเวลา 08.30 น.หาก
เลยก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่ามาท างานสาย และสายเกิน 15 ครั้ง ต่อหนึ่งรอบการประเมิน ถือว่ามา
ปฏิบัติราชการสายต่อเนื่อง    อาจพิจาณาให้ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 
  
 

 ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 

ประกาศ   ณ   วันที่   16  ตลุาคม  พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 (นายฐเดช  ศรีสุข) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

ส าเนาคู่ฉบับ    

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 
 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์จ านวนครั้งการลา และการมาท างานสายของพนักงานจ้าง 

เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน  

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

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2545 (และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงวันที่ 7  ตุลาคม  2550) ข้อ 205(7) ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายก าหนดจ านวนครั้งการลาหรือการมาท างานสายของพนักงานส่วนต าบล ที่จะไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นหนังสือไว้ก่อน โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลง
วันที่ 17  กันยายน  2547 ข้อ 59 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ 6) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ข้อ 61, 62 องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองท่อมใต้พิจารณาแล้วเห็นว่า การวางหลักเกณฑ์จ านวนครั้งการลาหรือการมาท างานสายที่จะไม่ได้
เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น จึงได้วางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทน 
1.1  เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 

       1.2  พนักงานจ้าง จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 17  กันยายน  2547 ข้อ 59 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ 6) ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2559 
 

2. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทนไม่เกิน 6% 
  2.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างดียิ่งและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ใน ระดับดีเด่น 
      2.2 มีวันลาป่วย ลากิจ รวมกันไม่เกิน 5  วัน   แต่ส าหรับพนักงานจ้างที่ลาเกินจ านวน
วันที่ก าหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน    ให้ปรับค่าตอบแทน 6% ได ้
  2.3 มาท างานสายไม่เกิน 3 ครั้ง 
  2.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

 3.  คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทนไม่เกิน 4% 
  3.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ใน ระดับดี 
  3.2 มีวันลาป่วย ลากิจ  รวมกันไม่เกิน 10 วัน แต่ส าหรับพนักงานจ้างที่ลาเกินจ านวน
วันที่ก าหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน    ให้ปรับขึ้นค่าตอบแทน 4% ได ้
  3.3 มาท างานสายไม่เกิน 6 ครั้ง 
  3.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
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 4. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทนไม่เกิน 2% 
  4.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ใน ระดับดี  
  4.2 มีวันลาป่วย ลากิจ  รวมกันไม่เกิน  15 วัน  แต่ ส าหรับพนักงานจ้างที่ลาเกิน
จ านวนวันที่ก าหนด แต่มีผลงานการปฏิบัติงานดเีด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน    ให้ปรับขึ้นค่าตอบแทน 2% ได ้
  4.3 มาท างานสายไม่เกิน 10 ครั้ง 
  4.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

 5. หลักเกณฑ์พิจาณาที่อาจไม่ได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทน 
 5.1 การลาบ่อยครั้ง 
 พนักงานจ้าง หากลาป่วย  ลากิจ  เกิน 15 วัน ถือว่าลาบ่อยครั้ง   ต่อหนึ่งรอบการ
ประเมิน  อาจพิจารณาไม่ให้ได้รับการปรับค่าตอบแทนได้ 
 5.2 การมาท างานสายต่อเนื่อง 
 พนักงานจ้าง ต้องมาปฏิบัติราชการ ไม่เกินเวลา 08.30 น.หากเลยก าหนดเวลา
ดังกล่าวถือว่ามาท างานสาย และสายเกิน 10 ครั้ง ถือว่ามาปฏิบัติราชการสายต่อเนื่อง    ต่อหนึ่งรอบการ
ประเมิน  อาจพิจาณาไม่ให้ได้รับการปรับค่าตอบแทนได้ 

 จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 

ประกาศ   ณ   วันที่  16  ตลุาคม  พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 (นายฐเดช  ศรีสุข) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 

 

 

   
 

        
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 

องค์การบริหารส่วนต าบล  

....................................................... 

                    โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบั ติงาน
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 24 ) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่ วกัน ก่อนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในช่วงรอบการประเมิน 

                   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 

                    1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครูส่วนต าบล ให้
ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและ
สัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

                      (1.1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) ให้ประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

                      (1.2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ให้ประเมินจากสมรรถสมรรถนะหลัก
ตามที่ ก.อบต. ก าหนด สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ก.อบต. 
                    2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ              
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ ก.ท และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

                      (2.1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 

                      (2.2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะ 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 
                    3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองท่อมใต้ ให้จัดกลุ่มผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับตามที่ ก.จ ก.ท และ ก.อบต. ก าหนด ดังนี้ 
 
 



 
                     (1) ระดับดีเด่น ต้องมีคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
                      (2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
                      (3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
                      (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
                      (5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
                    4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด โดยอนุโลม 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ      
การให้เงินรางวัลประจ าปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจาก
ราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ  
  6. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน 
  7. การประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานส่วนต าบล ปีละ 2 ครั้ ง  ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ 
   (1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
   (2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 
  8. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ได้แก่ 
   (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประเมิน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประเมิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง และหัวหน้าส านักปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 
   (3) ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าส านักปลัด หรือชื่ออ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง ประเมิน พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในบังคับบัญชา 
  9. การประเมินพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี 
เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 
  10. กรณีการประเมินพนักงานส่วนต าบลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 
กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม
ก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่เพ่ือประกอบการพิจารณาตามข้อ 
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  11. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 8 และผู้รับการประเมิน
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  12. ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้รับการ
ประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติราชการ  
  13. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
  14. การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน แจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 



กรณีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคน 
ลงลายมือชื่อเป็นพยานการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  15. ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยท าความเห็นชอบของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงาน
ของตนเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  16. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่ง คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า
ส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงาส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 
  17. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลง          
ผลการปฏิบัติงาน ในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
  18. การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Perfermance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณ
งาน ประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ  
  19. ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผย              
ให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  

ประกาศ  ณ  วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ.2560 

                        

 

(นายฐเดช  ศรีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ส าเนาคู่ฉบับ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 

องค์การบริหารส่วนต าบล  

....................................................... 

                    โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 24 ) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในช่วงรอบการประเมิน 

                   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 

                    1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครูส่วนต าบล ให้
ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและ
สัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

                      (1.1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) ให้ประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
                      (1.2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ให้ประเมินจากสมรรถสมรรถนะหลัก
ตามที่ ก.อบต. ก าหนด สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ก.อบต. 
                    2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ              
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ ก.ท และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

                      (2.1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 

                      (2.2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะ 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 
                    3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองท่อมใต้ ให้จัดกลุ่มผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับตามที ่ก.จ ก.ท และ ก.อบต. ก าหนด ดังนี้ 
 
 



                     (1) ระดับดีเด่น ต้องมีคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
                      (2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
                      (3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
                      (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
                      (5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
                    4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด โดยอนุโลม 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ      
การให้เงินรางวัลประจ าปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจาก
ราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ  
  6. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน 
  7. การประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานส่วนต าบล ปีละ 2 ครั้ ง  ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ 
   (1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
   (2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 
  8. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ได้แก่ 
   (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประเมิน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประเมิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง และหัวหน้าส านักปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง 
   (3) ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าส านักปลัด หรือชื่ออ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง ประเมิน พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในบังคับบัญชา 
  9. การประเมินพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี 
เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 
  10. กรณีการประเมินพนักงานส่วนต าบลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 
กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม
ก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่เพ่ือประกอบการพิจารณาตามข้อ 
5 
  11. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 8 และผู้รับการประเมิน
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัด หรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
  12. ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้รับการ
ประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติราชการ  
  13. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
  14. การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน แจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
กรณีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคน 



ลงลายมือชื่อเป็นพยานการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  15. ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยท าความเห็นชอบของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงาน
ของตนเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  16. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่ง คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า
ส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงาส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 
  17. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลง          
ผลการปฏิบัติงาน ในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
  18. การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Perfermance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณ
งาน ประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ  
  19. ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผย              
ให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  

ประกาศ  ณ  วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ.2561 

                        

 

(นายฐเดช  ศรีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล  

....................................................... 

                  โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่  ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่  6)  เห็นสมควรแก้ไขการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารผลงาน
และการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  
                   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลในการประชุม   
ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ ในการ  
ประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดการประเมินผลการ  
ปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                              

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ดังนี้ 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตามการประเมินผล
การปฏิบัติในข้อ 29 โดยพนักงานจ้างซึ่งได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมาจะต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    (1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุสาหะจนเกิด
ผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี 
    (2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาใน
คดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
    (3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
   (4) ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
   (5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 
        (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธี ฮัจย์  ณ เมืองมะกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียไม่เกิน 120 วัน 
        (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน  
  (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตั้งเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว 
รวมกันไม่เกิน 60 วัน ท าการ 
   (ง) ลาพักผ่อน 
  (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพลเข้ารับ 
การฝึกวิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 



  
 การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวัน  
ท าการ 
 ทั้งนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง เพื่อท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ผ่านการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบล  มี
พนักงานจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างในสถานศึกษาไม่รวม    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แต่งตั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 
 แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.อบต.ก าหนด 
 ข้อ 39 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ 
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั่น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบด้วย ดังนี้ 
    (ก) ปริมาณงานผลงาน 
    (ข) คุณภาพผลงาน 
    (ค) ความรวดเร็วหรือความตรงเวลา 
    (ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
   (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์
ของแต่ละสมรรถนะแล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบ
กับส่วนต าบลก าหนด มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้  
 พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการในระดับ 1 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดี่ยวกันกับพนักงาน
ส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะ เช่นเดียวกันกับพนักงานส่วนต าบลในลักษณะ
งานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี   
 พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้ที่มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดยก าหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
 ในแต่ระรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจ้างมาจัด กลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยก าหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้  

ดีเด่น     ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100  คะแนน 
ดีมาก     ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
ดี          ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน 
พอใช้     ตั้งแต่ร้อยล่ะ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 

    (3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปให้ด าเนินการตาม วิธีการดังต่อไปนี้ 
     (ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป้าหมาย 
ผลส าเร็จของงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะมอบหมายให้พนักงานจ้างปฏิบัติ จากนั่นให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน  และพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนและก าหนดเป้าหมายการ



ปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือผลส าเร็จของงาน ซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการ
ประเมินนั้น โดยก าหนดดัชนีตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ ความส าเร็จของงาน  อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุ
พฤติกรรมในการท างานที่คาดหวังตาม (2) ด้วย 
    (ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตาม 
ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน   เพื่อให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงาน
ที่ก าหนด 
   (ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วน
ราชการต้นสังกัดพนักงานจ้างด าเนินการ  ดังนี้ 
    (1)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
    (2)  จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ
พนักงานจ้าง ตามล าดับคะแนนผลการประเมิน 

     (3) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามล าดับคะแนนผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็น
ธรรมของการ ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือน าไปใช้ในการ
เลื่อนอัตราค่าตอบแทน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ.2560 

                         

 

 

(นายฐเดช  ศรีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 
 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

ส าเนาคู่ฉบับ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล  

....................................................... 

                  โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่  ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่  6)  เห็นสมควรแก้ไขการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารผลงาน
และการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  
                   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลในการประชุม   
ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ ในการ  
ประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดการประเมินผลการ  
ปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                              

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ดังนี้ 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตามการประเมินผล
การปฏิบัติในข้อ 29 โดยพนักงานจ้างซึ่งได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมาจะต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    (1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุสาหะจนเกิด
ผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี 
    (2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาใน
คดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
    (3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
   (4) ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
   (5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 
        (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธี ฮัจย์  ณ เมืองมะกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียไม่เกิน 120 วัน 
        (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน  
  (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตั้งเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว 
รวมกันไม่เกิน 60 วัน ท าการ 
   (ง) ลาพักผ่อน 
  (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพลเข้ารับ 
การฝึกวิชาทหารเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 



 การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวัน 
ท าการ 
 ทั้งนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง เพื่อท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ผ่านการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า  3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบล   มี
พนักงานจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างในสถานศึกษาไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 
 แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.อบต.ก าหนด 
 ข้อ 39 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ 
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั่น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบด้วย ดังนี้ 
    (ก) ปริมาณงานผลงาน 
    (ข) คุณภาพผลงาน 
    (ค) ความรวดเร็วหรือความตรงเวลา 
    (ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
   (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่ พึงประสงค์
ของแต่ละสมรรถนะแล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบ
กับส่วนต าบลก าหนด มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้  
 พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการในระดับ 1 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดี่ยวกันกับพนักงาน
ส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะ เช่นเดียวกันกับพนักงานส่วนต าบลในลักษณะ
งานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี   
 พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้ที่มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดยก าหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
 ในแต่ระรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจ้างมาจัด กลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยก าหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้  

ดีเด่น     ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100  คะแนน 
ดีมาก     ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถงึร้อยละ 95 คะแนน 
ดี          ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน 
พอใช้     ตั้งแต่ร้อยล่ะ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 

    (3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปให้ด าเนินการตาม วิธีการดังต่อไปนี้ 
     (ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป้าหมาย 
ผลส าเร็จของงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะมอบหมายให้พนักงานจ้างปฏิบัติ จากนั่นให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน  และพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนและก าหนดเป้าหมายการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือผลส าเร็จของงาน ซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการ



ประเมินนั้น โดยก าหนดดัชนีตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ ความส าเร็จของงาน  อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุ
พฤติกรรมในการท างานที่คาดหวังตาม (2) ด้วย  
     (ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตาม 
ความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการ      
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน   เพื่อให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงาน
ที่ก าหนด 
   (ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วน
ราชการต้นสังกัดพนักงานจ้างด าเนินการ  ดังนี้  
     (1)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
     (2)  จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ
พนักงานจ้าง ตามล าดับคะแนนผลการประเมิน  

      (3) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามล าดับคะแนนผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็น 
ธรรมของการ ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือน าไปใช้ในการ
เลื่อนอัตราค่าตอบแทน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ.2560 

                        

 

 

(นายฐเดช  ศรีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 
 

    

 
 


