
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของ พนักงานส่วนตำบลพนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจำ 

 
 โดยที่ก.อบต. ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  22  พฤศจิกายน  2544 ข้อ 50กำหนดให้องค์การบรหิาร
ส่วนตำบล ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ในสังกัด
ทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูอบต.ลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ครั้งที ่ 1 (1  ตุลาคม  2562 – 31  มีนาคม 2563)   ดังนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูอบต. ลูกจ้างประจำ ให้
คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงานคุณภาพ
ของงานความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน 

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน  

๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้  และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ก.อบต. กำหนดโดยอนุโลม 

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามทีก่.อบต. กำหนดโดยอนุโลม 

  ประกาศ  ณ  วันที่     1    เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
       

           จ่าสิบตำรวจ 
(ธนัช   ศรีภูมิ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
 
 โดยที่ ก.อบต. ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) กำหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้าง ในสังกัดทราบ
โดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ครั้งที่ 2 (1  ตุลาคม  
2562  – 31  มีนาคม 2563) ดังนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยมอีงค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงานคุณภาพ
ผลงานความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจำสายงาน 

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมาย 

2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน และ สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน  

๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที ่ก.อบต. กำหนดโดยอนุโลม 

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามที่ก.อบต. กำหนดโดยอนุโลม 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1    เดือน   ตุลาคม    พ.ศ. 2562 
       
   
 
                จ่าสิบตำรวจ 

(ธนัช   ศรีภูมิ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

 

 

 

 



 
 

ปฏิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
 
 

วัน/เดือน/ป ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
1 ต.ค.62 เริ่มรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 
ต.ค.62 ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมการประเมินผล 

1. อปท. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. เสนอนายก อปท. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ 
3. อปท. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัด

ทราบโดยทั่วกัน 
ต.ค.62 ขั้นตอนที่ 2 : จัดทำคำรับรองรายบุคคล 

1. นายก อปท. และผู้บริหาร มอบนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของ อปท. ให้แก่  ปลัด/รองปลัด อปท. และหัวหน้าส่วน
ราชการ เพื่อกำหนดเป้าหมายผลสำเร็จของ อปท.ในรอบการประเมิน 

2. ผู้ประเมินประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมายขององค์กร และถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน สู่ระดับสำนัก/กอง/หน่วยงาน/ 
ขรก. แต่ละคน โดยพิจารณาถ่ายทอดจากบนลงล่าง 

3. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ร่วมกันวางแผนปฏิบัติราชการโดยกำหนดเปา้หมายระดับความสำเร็จของงาน และพฤติกรรมที่
คาดหวัง 

4. จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
ต.ค. –  31 ม.ีค. 63 ขั้นตอนที่ 3 : การติดตามและให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน 

ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมของผู้รับการ
ประเมิน 

31  ม.ีค.  63 ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด และพฤติกรรมที่แสดงออกจากการ

ปฏิบัติงาน 
2. ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้รับการประเมินทราบพร้อมลงลายมือชื่อรับทราบผล  การประเมิน หากผู้รับการประเมินไม่

ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อเป็นพยาน 
3. ผู้ประเมินเสนอผลคะแนนการประเมินต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) แล้วจัดทำบัญชีรายชื่อเรียงลำดับตามผลการประเมินของ

สำนัก/กอง 
4. อปท. รวบรวม และจัดเรียงผลการประเมินของทุกสำนัก/กอง เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ 

เม.ย.  63 ขั้นตอนที่ 5 : การพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการประเมิน 
1. อปท. แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ 
2. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ ประชุมให้คำปรึกษาและพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินในภาพรวม และรายบุคคลว่าการ

ประเมินผลมีมาตรฐานความเป็นธรรมหรือไม่ และเสนอความเห็นต่อนายก อปท.  
3. นายก อปท. พิจารณาผลการประเมิน  
4. อปท. ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมิน “ดีเด่น” ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการ   ยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจใน

การพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไป 
5. จัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดงความสำเร็จของงานและสมรรถนะ สำหรับ แบบประเมินผลให้เก็บสำเนาไว้ที่สำนัก/กอง 

อย่างน้อย 2 รอบการประเมิน และให้จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ   
 

 


