
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

*********************************** 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดมาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง  เพ่ือให้พนักงานในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการ
ประเมิน 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล                  
การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  สำหรับรอบการประเมิน                     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประมาณ  วันที่ 1 เมษายน 2563  ถึง วันที่ 30 
กันยายน  2563 

3. ประกาศนี้บั งคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

     3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ 
      3.1.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำให้
คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและ
สัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ 
         (1)  ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณ
ผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร 
         (2)  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน 
         ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
ร้อยละ 50 
   3.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ หรือสมรรถนะให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด  ได้แก่ 
          3.1.2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้
ประเมินกับผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการ
กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 
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   3.1.2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  เป็นการระบุจำนวน
สมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน  สมรรถนะประจำ
สายงาน 3 ด้าน และ สมรรถนะประจำสายงาน 4 ด้าน   
  3.1.3  ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ควนชะลิกให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  และต้อง
ปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้   

➢ ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
➢ ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
➢ ระดับด ี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
➢ ระดับพอใช้ ต้องมชี่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
➢ ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60 

3.1.4 ผู้บังคับบัญชาที่ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและ
ลูกจ้างประจำ ได้แก่ 

  (1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง 

  (3) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าสำนักหรือกอง สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำที่อยู่ในบังคับบัญชา 

3.1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ให้ดำเนินการตามวิธีการ ดังนี้ 
  (1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหาร

ส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบ               
โดยทั่วกัน 

  (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 3.1.4  และผู้รับ
การประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัว
ขี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

  (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 3.1.4 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่
ได้ทำไว้กับผู้รับการประเมิน 

  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้าย
เปลี่ยนตำแหน่ง หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยน
ข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลง
ข้อตกลง 

  (4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 3.1.4 ให้
คำปรึกษาแนะนำ ผู้รับการประเมินเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม
หรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันทำ
การวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจำเป็นในการ
พัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 

  (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจประเมินตามข้อ 
3.1.4 แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ เป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการ
ประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้
มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
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  (6 ) ให้ ผู้ มีอำนาจหน้ าที่ ป ระเมินตามข้อ 3 .1 .4  โดยคว ามเห็นชอบของ

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงาน
ของตนเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ก่อนนำเสนอ
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

  (7) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน             
เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
  3.1.6  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ                        
ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม ก.อบต. กำหนดโดยอนุโลม 
 

     3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
3.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน

จ้างทั่วไปให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่า                          
ร้อยละ 80 

     3 .2 .1.1 การประเมินผลสั มฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)                     
ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 

  (ก) ปริมาณผลงาน 
  (ข) คุณภาพผลงาน 
  (ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
  (ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
     3 .2 .1 .2  ก ารป ระ เมิ น พ ฤติ ก รรม การป ฏิ บั ติ ง าน  (ร้ อ ยล ะ  2 0 )                            

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน 
และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ แล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่กำหนด โดยให้นำสมรรถนะ
ของพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด มาใช้สำหรับการประเมินพนักงาน
จ้างโดยอนุโลม  

     (1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  โดยกำหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 

     (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มี
ทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ 
เช่นเดียวกันกับพนักงานส่วนตำบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ใน
ระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่ละกรณี 

     (3) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

  (4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และ
สมรรถนะประจำสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ 
สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
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3.2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร             
ส่วนตำบลควนชะลิกให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  และ
ต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้   

➢ ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 
➢ ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไมถ่ึงร้อยละ 95 
➢ ระดับด ี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 
➢ ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 
➢ ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินน้อยกว่าร้อยละ 65 
 

3.2.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตาม ก.อบต. กำหนด
โดยอนุโลม 

3.2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

3.2.4.1 ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเป้าหมาย
ผลสำเร็จของงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมอบหมายให้พนักงานจ้างปฏิบัติ จากนั้นให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและ/หรือความสำเร็จของงานซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดย
กำหนดดัชนี้ชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทำงาน
ที่คาดหวัง ตามข้อ (3.2.1.2) ด้วย 
    3.2.4.2 ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็ นผู้ประเมิน
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามข้อ (3.2.4.1) รวมทั้งคอยให้คำแนะนำ
และช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสำเร็จของงานที่กำหนด 
    3.2.4.3 เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและ
ส่วนราชการต้นสังกัดพนักงานจ้างดำเนินการ ดังนี้ 
     (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
     (2) จัดส่งบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามลำดับคะแนนผลการประเมินให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของ
การประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือนำไปใช้ในการเลื่อนอัตรา
ค่าตอบแทน 

ประกาศ   ณ  วันที่   2  เมษายน   พ.ศ.๒๕63 
 
 
 
 
 
 
 

           ( นายสุชีพ  จันทร์แก้ว ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก 


