
 
ประกาศเทศบาลตําบลทายดง 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง 

(รอบการประเมิน ครั้งท่ี 2/2563 (1 เมษายน 2563– 30กันยายน 2563)  
------------------------------------------------------ 

โดยท่ีก.ท. ไดกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล  พ.ศ. 2558 กําหนดใหเทศบาลตําบลทายดง  ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหพนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน  กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้นเทศบาลตําบลทายดง  จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง สําหรับรอบการประเมิน  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน2563– 30 กันยายน2563) ดังนี้ 

1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใหคํานึงถึงระบบการบริหาร 

ผลงาน(Performance  Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน  แบงเปน  2  สวน 
ไดแก 

     (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงานความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา  และความประหยัดหรือความคุมคา 

     (ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวย  การประเมินสมรรถนะ
หลักสมรรถนะประจําผูบริหาร  และสมรรถนะประจําสายงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลท่ีอยูในระหวางทดลองการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ  หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการอยูในรอบการประเมินใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  โดยมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบรอยละ 50 

โดยแบงชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี้ 
(1) ระดับดีเดน ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90 ข้ึนไป 
(2) ระดับดีมาก  ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80แตไมถึงรอยละ 90 
(3) ระดับดี   ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70แตไมถึงรอยละ 80 
(4) ระดับพอใช  ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60แตไมถึงรอยละ 70 
(5) ระดับตองปรับปรุง ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60 

1.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใหนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
สวนทองถ่ินตามท่ี ก.ท. กําหนดโดยอนุโลม 
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 2.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล 
  2.1การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน
(Performance  Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน  แบงเปน  2  สวน  คะแนน
รวม 100 คะแนน  ไดแก 

องคประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน 
องคประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 
โดยแบงชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี้ 
(1)ระดับดีเดน ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90 ข้ึนไป 
(2) ระดับดีมาก  ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 89.99 
(3) ระดับดี   ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70.00 - แตไมถึงรอยละ 79.99 
(4) ระดับพอใช  ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60แตไมถึงรอยละ 69.99 
(5) ระดับตองปรับปรุง ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 59.99  ลงมา 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเปนไปตามแบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

การจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีการกําหนดขอตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน 
รวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูรับการประเมิน  ท้ังนี้ ใหพิจารณาจากขอตกลงของเทศบาล หรือสถานศึกษา 
หรือหนวยงานการศึกษา ตามมาตรฐานและภาระงานข้ันต่ําท่ีไดมีการจัดทําและกําหนดไว 
 

3.การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา 
3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ใหคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance   

Management) โดยมีองคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนน แบงเปน 2 สวน ไดแก 
(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไมนอยกวารอยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน

คุณภาพของงานความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา  และความประหยัดหรือความคุมคา 
(ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30) ประกอบดวย  การประเมินสมรรถนะหลัก

สมรรถนะประจําผูบริหาร  และสมรรถนะประจําสายงาน 
(ค) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ใหกําหนดสมรรถนะใหสอดคลองกับ

ตําแหนงและกลุมตําแหนงของลูกจางประจํา  ดังนี้ 
(1) ลูกจางประจํากลุมบริการพ้ืนฐาน ใหประเมินสมรรถนะหลัก  5 สมรรถนะ   

โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ  ในระดับ 1 
(2) ลูกจางประจํากลุมชางและกลุมสนับสนุน ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5  

สมรรถนะโดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ  ในระดับ 2 
(3) ลูกจางประจํากลุมสนับสนุนท่ีมีชื่อและลักษณะงานเหมือนขาราชการหรือ 

พนักงานสวนทองถ่ิน  ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ
เชนเดียวกันกับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/
ตองการในระดับปฏิบัติงาน  หรือระดับปฏิบัติการแลวแตกรณี 
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3.2 ระดับผลการประเมินและแนวทางการประเมิน  ใหนําแนวทางการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินมาใชโดยอนุโลม 

 
4.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 

4.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ให
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดใหมีสัดสวนของงาน  ดังนี้ 

(ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  รอยละ 80พิจารณาจาก 
(1) ปริมาณผลงาน 
(2) คุณภาพผลงาน 
(3) ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา 
(4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา 

(ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รอยละ 20 ใหนําสมรรถนะของ 
พนักงานเทศบาลมาใชสําหรับการประเมินพนักงานจางโดยอนุโลม  ดังนี้ 

(1) พนักงานจางท่ัวไป  ใหประเมินสมรรถนะหลัก  5 สมรรถนะ  โดย 
กําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ  ในระดับ 1 

(2) พนักงานจางตามภารกิจ  ไมรวมถึงพนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมี 
ทักษะ  ใหประเมินสมรรถนะหลัก  5 สมรรถนะ  และสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย 3 สมรรถนะ  
เชนเดียวกับพนักเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ ในระดับ
ปฏิบัติงาน  หรือระดับปฏิบัติการแลวแตกรณี 

(3) พนักงานจางตามภารกิจสําหรับผูมีทักษะ  ใหประเมินสมรรถนะหลัก 5  
สมรรถนะโดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ตองการ  ในระดับ 2 

4.2 ระดับผลการประเมิน  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลทายดง
ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมิน  เปน 5 ระดับ ไดแก  ดีเดน  ดีมาก  ดี พอใช  และตองปรับปรุง   

โดยแบงชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี้ 
(1)ระดับดีเดน ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 95  ถึง 100 
(2) ระดับดีมาก ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ85 แตไมถึงรอยละ 95 
(3) ระดับดี   ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 85 
(4)ระดับพอใช  ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ65 แตไมถึงรอยละ 75 
(5)ระดับตองปรับปรุง ตองมีชวงคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 65 

4.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง  ใหนําแบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงาจางตามท่ีคณะกรรมการกลางกําหนด 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เมษายนพ.ศ.2563  
 
 
 
     (นายภาคภูมิ   ศรีสมวงค)  

        นายกเทศมนตรีตําบลทายดง 


