
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  

 และลูกจ้างประจำ รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
------------------------------- 

 

  โดยที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 กำหนดให้เทศบาลตำบลกุดไห ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน นั้น 

  ดังนั้น เทศบาลตำบลกุดไห จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ดังนี้ 

 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ 
ให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน
คะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
                           (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงานคุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
                         (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน  
                         (3) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือมี
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 

                   ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 
                         (๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
และค่าเป้าหมาย 
                         (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะ ที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจำผู้บริหาร 4 ด้าน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยใช้รูปแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด 

                    ๓. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลกุดไห  ให้จัดกลุ่ม
คะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์ คะแนนแต่ละ
ระดับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดโดยอนุโลม 
 

/๔.แบบประเมิน…. 
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                        ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดมาใช้ในการประเมิน 

                         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

            ประกาศ  ณ  วันที่   1   เมษายน  พ.ศ.2563 
 

                                                         
 

         (นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์) 
         นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล  

 รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
------------------------------- 

            โดยที่เป็นการสมควรคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้ประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ให้มีมาตรฐานแห่งวิชาชีพและระบบ
การบริหารงานบุคคล ที่สอดคล้องเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนั้น 
   ดังนั้น เทศบาลตำบลกุดไห จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
พนักงานครูเทศบาล สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ ๒ (1 เมษายน 2563 – 30 
กันยายน 2563) ดังนี้ 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จำนวน 
2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้  
                      องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน  

 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ  
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน  

                      2.ในแต่ละรอบการประเมิน ให้เทศบาลนำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่ม
ตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับดีเด่น  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป  
ระดับดีมาก  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 – ร้อยละ 89.99  
ระดับดี   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 – ร้อยละ 79.99  
ระดับพอใช้  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 69.99  

                               ระดับปรับปรุง  ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา                          

                      3.ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือมีระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 

                      4.ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาเทศบาล ดังนี้  
                        (1) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหรือผู้อำนวยการกองการศึกษา สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อ่าน
วยการสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และพนักงานครูเทศบาลที่ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
เทศบาล  
 
 
 

                        /(2) ผู้อำนวยการ..... 
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                        (2) ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ
พนักงานครูเทศบาลที่ปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนของเทศบาล  
                         ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมิน   
ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม 
หรือวันที ่1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในเทศบาลเดิมก่อนการ
โอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผู้นั้น แล้วจัดส่งผล
การประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือ หน่วยงานอ่ืน ต้นสังกัดใหม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา  
                       5. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ในกรณีที่เทศบาลเห็นควรจัดทำแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างอ่ืน เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานของเทศบาลหรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา 
ก็ให้กระทำได้โดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แต่ทั้งนี้ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด  
                       6. ให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้รับ
การประเมิน ทั้งนี ้ให้พิจารณาจากข้อตกลงของเทศบาล หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรฐาน
และภาระงานขั้นต่ำที่ได้มีการจัดทำและกำหนดไว้  
                         7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดมาใช้ในการประเมิน 

                         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

            ประกาศ  ณ  วันที่  1   เมษายน  พ.ศ.2563 
 
 

                                                        
 

         (นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์) 
         นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
------------------------------- 

 

  โดยที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง    
(ฉบับที่ 6) กำหนดให้เทศบาลตำบลกุดไห ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้าง
ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน นั้น 

  ดังนั้น เทศบาลตำบลกุดไห จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
พนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1เมษายน 2563–30 กันยายน 
2563) ดังนี้ 

 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้คำนึงถึงระบบการบริหารงานพนักงานจ้าง
ตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างโดยมี
องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

                           1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงานคุณภาพ
ของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
                         1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 20) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจำสายงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
                     ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ 
ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 

                         2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับพนักงานจ้าง
ผู้รับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติงาน โดยต้องกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและระดับค่าเป้าหมาย 
                       2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะ ที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะที่พนักงานจ้างต้องได้รับการ
ประเมิน และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย 3 ด้าน สมรรถนะของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยใช้รูปแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด 

                    ๓. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลกุดไห  ให้จัดกลุ่ม
คะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับ
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดโดยอนุโลม 
 
 

/๔.แบบประเมิน…. 
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                        ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดมาใช้ในการประเมินโดยอนุโลม 

                         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

            ประกาศ  ณ  วันที่    1   เมษายน  พ.ศ.2563 
 

                                      
 

         (นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์) 
         นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


