
 
 

 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลวังชัย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 
 

******************************************** 
 

  โดยที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  พ.ศ.๒๕๕๘ มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ใน
การประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 27 มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  พ.ศ.๒๕45  ลงวันที่ ๒5 พฤศจิกายน  ๒๕45 
แจ้งตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที่  ขก ๐๐๒๓.๒/ว 366 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง  ประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ข้อ ๓34 (๑) ก าหนดว่าก่อนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้เทศบาล  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้
พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน   
 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลวังชัย  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 
ถึง 31 มีนาคม 2564)  ดังนี้ 
 

  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจ า  ให้ค านึงถึงระบบ
การบริหารผลงาน (Performance Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน  คะแนน  
แบ่งเป็น ๒ ส่วน  ได้แก่ 
   1.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า (พนักงานเทศบาลที่อยู่
ในระหว่างการทดลองงาน ก าหนด ร้อยละ 50) 
   1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานเทศบาลที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน 
ก าหนด ร้อยละ 50) 
  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
   2.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ
การประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 
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   2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน 
  3. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลวังชัย  ให้จัด
กลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี  พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยมีช่วงคะแนน
ประเมินของแต่ละระดับ  ดังนี้ 
 

   3.1  ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
   3.2  ระดับดีมาก  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
   3.3  ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
   3.4  ระดับพอใช้  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
   3.5  ระดับต้องปรับปรุง  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60  
  4.  ให้ผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล  ได้แก่ 
   4.1  นายกเทศมนตรี  ส าหรับปลัดเทศบาล 
   4.2  ปลัดเทศบาล  ส าหรับรองปลัดเทศบาล  ผู้อ านวยการกอง  หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
   4.3  ผู้อ านวยการกอง  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  
ส าหรับพนักงานเทศบาลที่อยู่ในบังคับบัญชา 
   ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานเทศบาลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ  หรือ
ปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่วนราชการ  หรือหน่วยงาน  ให้นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ  หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 
   ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานเทศบาลผู้ได้  โอน  หรือย้าย  หลังวันที่ 1 มีนาคม 
หรือหลังวันที่ 30 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิม
ก่อน  โอน  หรือย้าย  เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้นแล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ให้ผู้บังคับบัญชา  ตามข้อ 4 เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
  5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามท่ี ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม  
   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   30 เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

                                                       
               (นายชาติ  มณีสา) 
                       ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย  ปฏิบัติหน้าที ่
           นายกเทศบาลต าบลวังชัย     


