
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนต าบล 

 และพนักงานจ้าง   
------------------------------- 

 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดมาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดเพื่อทราบ ก่อนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน นั้น 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล                 
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัด  บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส โดยใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล รวมถึงพนักงานครู อบต.ด้วย 
1. ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management)  โดยมี

องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณ

ผลงานคุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า (พนักงานส่วน
ต าบลท่ีอยู่ในระหว่างการทดลองงานก าหนดร้อยละ 50) 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานส่วนต าบลท่ีอยู่ในระหว่าง
การทดลองงานก าหนดร้อยละ 50) 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ 
ราชการหรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานท่ัวไป ท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้
ประเมินกับผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 

 (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะ 
ท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 
ด้าน และสมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 
    3. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเส  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้อง
ปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.อบต.ก าหนดโดยอนุโลม 
    4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามท่ี ก.อบต. ก าหนดโดยอนุโลม  

 
 

 



  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจา้ง 
  1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป

ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้ 

   1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ร้อยละ 80 พิจารณาจาก 
     (1) ปริมาณผลงาน 
     (2) คุณภาพของงาน 
     (3) ประโยชน์ของงาน 
  1.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของ

พนักงานส่วนต าบลมาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    (1) พนักงานจ้างท่ัวไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับ 

ผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ 
เช่นเดียวกับพนักงานส่วนต าบลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการใน
ระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 

    (3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

    (4) พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5ด้าน  
และสมรรถนะประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นท่ีและการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์           
เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
 2. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัด
กลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง   
         ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จตามท่ีก าหนด 
  3. เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้น
สังกัดของ พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด าเนินการดังนี้ 
  3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเสก าหนด 
  3.2 จัดส่งบัญชีรายช่ือให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดท าบัญชีรายช่ือ ตามล าดับ
คะแนนผลการประเมิน 
  4. ส่วนราชการเสนอบัญชีรายช่ือ ตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการ
กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และเป็นธรรมของการประเมิน 
ก่อนท่ี จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าไปใช้ในการเล่ือนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า  และเล่ือนอัตราค่าตอบแทน  
     
  



องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส ขอก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับบุคคลท่ัวไปเข้าบรรจุ
แต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครู อบต. โดยยึดตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ประกาศ  ณ วันท่ี  9 ธันวาคม  2545  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน   

หมวด 5 การบรรจุและแต่งต้ัง  ข้อ 137 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วน
ต าบลจะแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มี
อ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินท่ีปรับท่ีเพิ่ม ส าหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง (ฉบับท่ี 4) ประกาศ ณ 
วันท่ี 6  สิงหาคม  2557  โดยอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิท่ี ก.จ. ก.ท. ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อการ
บรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ใช้บังคับต้ังแต่ 1 มกราคม  2557)  

 ข้อ 12 ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรก าหนดการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือปริญญาท่ีมีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
2 ปี ต่อจากวุฒิในข้อ 13 หรือข้อ 14 หรือเทียบเท่า  ให้ได้รับอัตราเงินเดือน  15,060 บาท 

 ข้อ 13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ของส่วนราชการต่างๆ ท่ีมีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 11,510 บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

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

     หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจ าเป็นต้องใช้
ส าหรับการปฏิบัติงาน ในต าแหน่งท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเสก าหนดประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน           
สอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบความรู้ ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยในการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลครั้งนี้ใช้วิธีการสอบ ดังนี้ 
     1. ภาคความรู้ ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)    จ านวน 50 ข้อ 50 คะแนน 

 2. ภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)    จ านวน  50 ข้อ 50 คะแนน 
  3. ภาคความรู้ ความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จ านวน  100 คะแนน  

 

  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
            คุณสมบัติทั่วไป   
  ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ
อายุไม่เกิน ๗๐ ปี 
  ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงาน-ส่วนต าบล 
  ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
  ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะการกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  10. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 

 

 

 

 

 

 

 


