
ประกาศเทศบาลต าบลเทพาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2560  (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) 

*********************** 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 21  มกราคม 
2559  และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559        
ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559                       
ก าหนดแนวทางการประเมินผลของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามที่ ก.ท. ก าหนด 

  เทศบาลต าบลเทพาลัย  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน              
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ส าหรับรอบการประเมิน  ครั้งที่ 2   
(1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล 

  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน 
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะ
หลักสมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
    2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
   2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 
   2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน  
    3. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลเทพาลัย       
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์
คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ี ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม 
    4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน         
ส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม 
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  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
   1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)
โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   (ก)  ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  และความประหยัดหรือความคุ้มค่า   
   (ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
   (ค) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ให้ก าหนดสมรรถนะให้
สอดคล้องกับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ าดังนี้ 
    (1) ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพ้ืนฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5               
โดยก าหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (2) ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5  
โดยก าหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
    (3) ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ    
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย         
3 สมรรถนะเช่นเดียวกันกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดสมรรถนะ  
ที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
  2.  ระดับผลการประเมินและแนวทางการการประเมิน ให้น าแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
     1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้ 
   (ก)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ร้อยละ 80 พิจารณาจาก  
     (1) ปริมาณผลงาน  
     (2) คุณภาพของงาน  
     (3) ประโยชน์ของงาน   
   (ข)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของพนักงาน
ส่วนต าบลมาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
    (1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ 
ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5  สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ 
เช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ              
ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
    (3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
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     2. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้จัดกลุ่มคะแนน
ผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง          
    3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานจ้างตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  

   ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2560 
 
 

(นายประทีป ล้ ากลาง) 
นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 

 


