
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 25๖3 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 
****************************************************************************** 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 หนังสือส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.2/ว 49485 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559                     
ได้ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง                  
ให้เป็นไปตามท่ี ก.ท. ก าหนด 

 เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่ า จึ งประกาศหลักเกณฑ์และวิธี การประเมินผลการปฏิบัติ งาน                              
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ส าหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(วันที่ 1 เมษายน 25๖3 – ๓๐ กันยายน 2563) ดงันี้ 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 
  1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 
 ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ                     
หรือสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ได้แก่ 
  2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับ                  
การประเมินเกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัด                       
ผลการปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 
  2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะที่ใช้ใน                  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้าน                      
และสมรรถนะประจ าบริหาร 4 ด้าน  
 ๓. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า                           
ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
(3) ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
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 ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามท่ี ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
 1. ให้น าแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลมาใช้ส าหรับ                         
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจ าโดยอนุโลม  
  2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า (สมรรถนะ) ให้ก าหนดสมรรถนะ  
ให้สอดคล้องกับชื่อต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจ้างประจ า ดังนี้ 
     2.1 ลูกจ้างประจ ากลุ่มบริการพ้ืนฐาน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
     2.2 ลูกจ้างประจ ากลุ่มช่างและกลุ่มสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ            
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
     2.3 ลูกจ้างประจ ากลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนพนักงานเทศบาล                                 
ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะเช่นเดียวกับ
พนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน 
 ๓. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ให้น าแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน                   
ของพนักงานเทศบาลมาบังคับโดยอนุโลม 
 ๔. ให้น าแนวทางปฏิบัติดังกล่าวไปบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม                        
การปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้ 
   (1.1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 พิจารณาจาก 
    (ก) ปริมาณผลงาน  
    (ข) คุณภาพของงาน 
    (ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
    (ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
   (1.2) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของพนักงานเทศบาลมาใช้
ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้   
    (ก) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนด
สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
    (ข) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ    
ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะเช่นเดียวกับ
พนักงานเทศบาลในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงาน                          
หรือปฏิบัติการแล้วแต่กรณ ี
    (ค) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก                       
5 สมรรถนะ โดยก าหนดสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 
 

/2. ระดับผลการประเมิน... 
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  2. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่ม
คะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

(1) ระดับดีเด่น คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100  
(2) ระดับดีมาก คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 
(3) ระดับดี  คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 
(4) ระดับพอใช้ คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 
(5) ระดับต้องปรับปรุง คะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 65  

 3. แบบประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานจ้าง ให้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน                                     
ของพนักงานเทศบาลตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดโดยอนุโลม 

ประกาศ ณ วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 25๖3 
 
 
 

(นายณรงค์  เอกวนาการ) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 


