
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพุกร่าง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
------------------------------- 

 โดยที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2563 ได้ก าหนดให้ภายในเดือนกันยายนของทุกปีให้เทศบาลประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปีให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างได้รับทราบโดยทั่วกัน ส าหรับ
ลูกจ้างประจ า ใช้แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า สังกัดเทศบาลต าบลพุกร่าง บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า 
ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลต าบลพุกร่าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล    
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  

2. ประกาศนี้บังคับใช้ในการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564 

3. ประกาศนี้บังคับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า 
สังกัดเทศบาลต าบลพุกร่าง  โดยให้ใช้แบบตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลก าหนด และมีรายละเอียดการประเมินดังนี้ 

3.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  
3 .1 .1  ให้ มุ่ ง เน้ น ระบ บการบ ริห ารผล งาน  (Performance Management)   

ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงาน       
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน สามารถวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลของพนักงานเทศบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีองค์ประกอบการประเมินและ
สัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงานตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการ
ประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรแล้วแต่กรณี  (พนักงานเทศบาลที่อยู่ในระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก าหนดร้อยละ 50)  

 
(2) พฤติกรรม... 
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(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานเทศบาลที่อยู่ในระหว่างการ
ทดลองงาน ก าหนด ร้อยละ 50) 

3.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมิน    
กับผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวชี้วัด  
ผลการปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย ให้ก าหนดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง ส าหรับพนักงานเทศบาล    
ที่ ได้ รับการแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ งหรือระดับที่ สู งขึ้ น  โดยมี การเสนอวิสั ยทั ศน์  ห รื อข้ อ เสนอ  
ในการพัฒนางาน ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าวมาก าหนดเป็นองค์ประกอบ  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอ 
ในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

 (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวน
สมรรถนะ ที่ ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทุกประเภทต าแหน่งให้ก าหนด สมรรถนะหลัก               
5 สมรรถนะ สายประเภทวิชาการและท่ัวไป ให้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงานจ านวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 
และสายงานประเภทบริหารท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น ก าหนดสมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 

3.1.3 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล   
พุกร่าง ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับดังนี้ 

(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ70 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 

3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
3.2.1 ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) โดยมี

องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
(1 ) ผลสัมฤทธิ์ ของงาน  (ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผล 

การปฏิบัติงานตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือ
การประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรแล้วแต่กรณี 
    (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะหลัก และกรณีลูกจ้างประจ าที่มีชื่อเหมือนพนักงานเทศบาลให้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน 
ตามประเภทต าแหน่งของพนักงานเทศบาล 
 

3.2.2 การประเมิน... 
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   3.2.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ให้ก าหนดสมรรถนะ 
ให้สอดคล้องกับต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ าดังนี้ 
     (1 ) ลู กจ้ างประจ ากลุ่ มบริการพ้ืนฐาน  ให้ ประเมินสมรรถนะหลัก  
5 สมรรถนะ โดยก าหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
     (2) ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก  
5 สมรรถนะ โดยก าหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
     (3) ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย  
3 สมรรถนะเช่นเดียวกันกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดสมรรถนะ     
ที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
   3.2.3 ระดับคะแนนผลการประเมิน ให้น าแนวทางการให้คะแนนของพนักงาน
เทศบาล ตามข้อ 3.1.3 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

 

             ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 
 

 
  
                     (นายบัญญัติ  วงษ์ประยูร) 

                                                           นายกเทศมนตรีต าบลพุกร่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


