
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลปาปอง 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
รอบการประเมิน คร้ังท่ี 2/2562 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) 

*********************** 
ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนทีสุ่ด ที่ ชม 0023.2/ว 14539 ลงวันที่ 12 เมษายน 

2559 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ินในระบบจําแนกตําแหนงเปน
ประเภทตามลักษณะงาน 

 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที ่9/2559 เมื่อวันที ่26 กันยายน 2559 
กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลอง
กับ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการสวนทองถ่ิน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดนครราชสมีา เรื่อง หลกัเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที ่6) ลงวันที ่16 ธันวาคม 
2559 
กาหนดแนวทางการประเมินผลของพนักงานจางใหเปนไปตามที ่ก.ท. กาหนด 
เทศบาลตาบลเทพาลัย จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจา และพนักงานจาง สาหรับรอบการประเมิน ครั้งที ่2 
(1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังน้ี 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล ใหคานึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินผลจากปรมิาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเรว็หรอืความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา 
1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวย การประเมินสมรรถนะ 
หลักสมรรถนะประจาผูบริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน 
2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ 
สมรรถนะ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที ่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด ไดแก 
2.1 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน เปนการจัดทาขอตกลงระหวางผูประเมินกบัผูรับ 
การประเมิน เกี่ยวกบัการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการกาหนดตัวช้ีวัดผล
การ 
ปฏิบัติงานและคาเปาหมาย 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ เปนการระบุจานวนสมรรถนะที่ใชใน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 ดาน สมรรถนะประจาสายงาน 3 ดาน 
และ 
สมรรถนะประจาบริหาร 4 ดาน 
3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตาบลเทพาลัย 



ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมิน เปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดยมีเกณฑ 
คะแนนแตละระดับใหเปนไปตามที ่ก.ท. กาหนดโดยอนุโลม 
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
สวนทองถ่ินตามที ่ก.ท. กาหนดโดยอนุโลม 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจา 
1. การประเมินผลสมัฤทธ์ิใหคานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) 
โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก 
(ก) ผลสมัฤทธ์ิของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมนิผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเรว็หรอืความตรงตอเวลา และความประหยัดหรือความคุมคา 
(ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30 ) ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะ 
หลัก สมรรถนะประจาผูบรหิาร และสมรรถนะประจาสายงาน 
(ค) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ใหกาหนดสมรรถนะให 
สอดคลองกบัตาแหนงและกลุมตาแหนงของลูกจางประจาดังน้ี 
(1) ลูกจางประจากลุมบริการพื้นฐาน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 
โดยกาหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 
(2) ลูกจางประจากลุมชางและกลุมสนับสนุน ใหประเมินสมรรถนะหลกั 5 
โดยกาหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 
(3) ลูกจางประจากลุมสนับสนุนที่มีช่ือและลักษณะงานเหมอืนขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ใหประเมินสมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงานอยางนอย 
3 สมรรถนะเชนเดียวกันกบัขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ินในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนด
สมรรถนะ 
ที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแลวแตกรณี 
2. ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ใหนาแนวทางการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินมาใชโดยอนุโลม 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 
1. การประเมินผลสมัฤทธ์ิของพนักงานจางตามภารกจิและพนักงานจางทั่วไปใหประเมินจาก 
ผลงานและคุณลกัษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูน้ัน โดยมุงผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมในการ 
ปฏิบัติงาน โดยมีสัดสวนของงาน ดังน้ี 
(ก) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน รอยละ 80 พิจารณาจาก 
(1) ปรมิาณผลงาน 
(2) คุณภาพของงาน 
(3) ประโยชนของงาน 
(ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ 20 ใหนาสมรรถนะของพนักงาน 
สวนตาบลมาใชสาหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม ดังน้ี 
(1) พนักงานจางทั่วไป ใหประเมินสมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ โดยกาหนด 
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 1 
(2) พนักงานจางตามภารกิจ ไมรวมถึงพนักงานตามภารกจิสาหรับผูมีทกัษะ 
ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจาสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ 



เชนเดียวกับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ 
ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแลวแตกรณี 
(3) พนักงานจางตามภารกิจสาหรับผูมทีักษะ ใหประเมินสมรรถนะหลกั 5 
สมรรถนะ โดยกาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ตองการ ในระดับ 2 
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2. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางใหจัดกลุมคะแนน 
ผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และปรับปรงุ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ 
พนักงานจางตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด 
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 
(นายประทีป ลากลาง) 
นายกเทศมนตรีตาบลเทพาลัย 


