
   
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลก้อ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล  

พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

................................................................................. 
 

  โดยที่ ก.ท. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของ พนักงำนเทศบำล พ.ศ.2558 ก ำหนดให้เทศบำลต ำบลก้อ ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนให้พนักงำนเทศบำลในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 
 

  ดังนั้น เทศบำลต ำบลก้อ จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
พนักงำนเทศบำลส ำหรับรอบกำรประเมินฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 (1 ตุลำคม 2562 - 31 
มีนำคม 2563) ดังนี้ 
  1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล และพนักงำนครูเทศบำล 
  1.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล ให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำนคุณภำพของ
งำน ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 
  (ข) พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร(ร้อยละ 30) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 
  ในกรณีที่เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำลที่อยู่ ระหว่ำงทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร หรือมีระยะเวลำทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอยู่ในรอบกำรประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน
และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 
  1.2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ก ำหนด ได้แก่ 
  (ก) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินกับผู้รับกำรประเมิน 
เกี่ยวกับกำรมอบหมำยโครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน และ
ค่ำเป้ำหมำย 
  (ข) พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ เป็นกำรระบุจ ำนวนสมรรถนะที่ใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้ำน สมรรถนะประจ ำสำยงำน 3 ด้ำน และ
สมรรถนะประจ ำบริหำร 4 ด้ำน 
  1.3 ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลก้อ ให้จัดกลุ่ม
คะแนนผลกำรประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละ
ระดับให้เป็นไปตำมที่ ก.ท. ก ำหนดโดยอนุโลม 

1.4 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นตำมที่ ก.ท. ก ำหนดโดยอนุโลม 

/2. กำรประเมินผล… 
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  2. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ 
  2.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล ให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  (ก)ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70) โดยประเมินผลจำกปริมำณผลงำนคุณภำพของ
งำน ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ และควำมประหยัดหรือควำมคุ้มค่ำ 
  (ข)พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร(ร้อยละ 30) ประกอบด้วย กำรประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 
  (ค)กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน (สมรรถนะ) ให้ก ำหนดสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ต ำแหน่งและกลุ่มต ำแหน่งของลูกจ้ำงประจ ำ ดังนี้ 
      (1) ลูกจ้ำงประจ ำกลุ่มบริกำรพ้ืนฐำน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก ำหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคิดหวัง/ต้องกำร ในระดับ 1 
      (2) ลูกจ้ำงประจ ำกลุ่มช่ำงและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดย
ก ำหนดระดับสมรรถนะท่ีคำดหวัง/ต้องกำร ในระดับ 2 
      (3) ลูกจ้ำงประจ ำกลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อ และลักษณะงำนเหมือนข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ ำสำยงำนอย่ำงน้อย 3 สมรรถนะ 
เช่นเดียวกันกับข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นในลักษณะเดียวกัน โดยก ำหนดระดับสมรรถนะที่คำดหวัง/
ต้องกำร ในระดับปฏิบัติงำน หรือระดับปฏิบัติกำรแล้วแต่กรณ ี
  2.2 ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลก้อให้จัดกลุ่ม
คะแนนผลกำรประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละ
ระดับให้เป็นไปตำมที่ ก.ท. ก ำหนดโดยอนุโลม 
  2.3 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นตำมที่ ก.ท.ก ำหนดโดยอนุโลม 
  3. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง 
  3.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง ให้ค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรงำนของ
พนักงำนจ้ำงตำมหลักกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประกำศมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำงโดยมี
องค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80) โดยประเมินผลจำก ปริมำณผลงำน คุณภำพ
ผลงำน ควำมรวดเร็วหรือตรงต่อเวลำ และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
  กำรก ำหนดตัวชี้วัดหรือผลงำน ในแต่ละรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป ก ำหนดให้จัดท ำตัวชี้วัดไม่น้อยกว่ำ 3 ตัวชี้วัดหรือผลงำน ครอบคลุมงำน/ภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนและค่ำเป้ำหมำย 
  (ข) กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน (สมรรถนะ) ร้อยละ 20 โดยให้น ำสมรรถนะของ
พนักงำนเทศบำลที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลก ำหนด มำใช้ส ำหรับกำรประเมินพนักงำนจ้ำงโดยอนุโลม 
ดังนี้  
  พนักงำนจ้ำงทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก ำหนดระดับสมรรถนะที่
คำดหวัง/ต้องกำร ในระดับ 1 
 
 

/พนักงำนจ้ำง… 
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  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ไม่รวมถึงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจส ำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ ำสำยงำนอย่ำงน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับพนักงำน
เทศบำลในลักษณะงำนเดียวกัน ที่คำดหวัง/ต้องกำร ในระดับปฏิบัติงำน/หรือระดับปฏิบัติกำร แล้วแต่กรณี 

3.2 ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลก้อให้จัดกลุ่ม
คะแนนผลกำรประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละ
ระดับให้เป็นไปตำมที่ ก.ท. ก ำหนดโดยอนุโลม 

3.3 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้ใช้ตำมแบบที่ ก.ท. ก ำหนดโดยอนุโลม 
3.4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป ให้

ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
(ก) ช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นเป็นผู้ประเมิน และพนักงำนจ้ ำงแต่ละคน

ร่วมกันวำงแผนและก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย/หรือควำมส ำเร็จของงำนซึ่งพนักงำน
จ้ำงผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบกำรประเมินนั้น 

(ข) ในระหว่ำงรอบกำรประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตำมควำมก้ำวหน้ำใน
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนตำม (ก) รวมทั้งคอยให้ค ำแนะน ำและช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำน 

(ค) เมื่อครบรอบกำรประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นเป็นผู้ประเมินและส่วนรำชกำรต้นสังกัด
พนักงำนจ้ำงด ำเนินกำร ดังนี้ 

(1) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เทศบำล
ก ำหนด 

(2) จัดส่งบัญชีรำยชื่อให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดเพ่ือจัดท ำบัญชีรำยชื่อพนักงำนจ้ำง
ตำมล ำดับคะแนนผลกำรประเมิน 

(3) ส่วนรำชกำรเสนอบัญชีรำยชื่อพนักงำนจ้ำงตำมล ำดับคะแนนผลกำรประเมินให้
คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน พิจำรณำมำตรฐำน ควำมโปร่งใสและเป็นธรรมของกำร
ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลกำรประเมินต่อนำยกเทศมนตรีเพื่อน ำไปใช้ในกำรเลื่อนอัตรำค่ำตอบแทน  
 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
  

ประกำศ ณ วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

     (นำยชุมพร  มะโน) 
  นำยกเทศมนตรีต ำบลก้อ 

 
 


